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26-08–2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
27 augustus:
Caroline Notenboom jarig
02 september:
Marry Muijnen jarig
Week van 05 september:
Start schoolfruit
05 september:
Vergadering Dagelijks Bestuur
06 september:
Informatie-avond
Speelgoedmiddag groep 1/3
10 september:
Oud papier
12 september:
Vergadering Ouderraad
16 september:
Actie Ermelo Schoon
Familie fietstocht 15-18 uur
19 september:
Vergadering MR
21 + 28 september:
Crea-ochtend groep 3/4
Gebedsgroep
23 + 30 september:
Crea-middag groep 5/8
26 september:
Kick off cultuur
27 september:
Fietsenkeuring
29 september:
Zorgteam
02 oktober:
Hanneke van Kesteren jarig
03 oktober:
Vergadering Toezichthoudend best.
04 oktober:
Speelgoedmiddag groep 1/3

Kanjerweek
Omdat een goed en veilig schoolklimaat van groot belang is
besteden we de eerste weken extra aandacht aan dit
onderwerp. In de groepen worden klassenregels besproken en
opgesteld en we halen weer even wat extra info op vanuit de
kanjertraining. Komende week stellen de beide
vertrouwenspersonen (Willeke Janse en Gerwin vd Heiden) zich
even voor in de groepen. Het is voor de kinderen namelijk goed
om te weten waar ze zich kunnen melden mocht dit aan de
orde zijn.
Caroline jarig
Zaterdag verjaart collega Caroline. Van deze plaats wensen we
je een heel gezellige dag en een mooi nieuw levensjaar toe!
Marry jarig
Volgende week vrijdag is het feest in huize Muijnen, Marry is
jarig! Ook voor jou een leuke dag gewenst. Maak er wat moois
van. Hopelijk wordt een een mooi nieuw jaar voor je.
Nieuwe methodes
We hebben voor dit schooljaar de nodige nieuwe lesmethodes
aangeschaft. Hier gaat altijd een heel traject aan vooraf, wat is
wenselijk, wat past bij ons, wat is gericht op de toekomst?
Deze weken implementeren we deze methodes in de dagelijkse
lespraktijk. Hierbij worden we ook door experts geholpen om te
voorkomen dat we ’t op onze eigen wijze (letterlijk en
figuurlijk) gaan doen.
Het gaat in dit geval om de methodes Pluspunt
(rekenonderwijs), Wijzer! Verkeer (verkeersonderwijs) en Blink
Wereld (wereldoriëntatie vakken: geschiedenis, aardrijkskunde
en natuuronderwijs).
We denken dat we met de keuze voor deze methodes een
goede weg in geslagen zijn. Het is een combi tussen papier en
digitaal onderwijs. Verder worden de 21-ste eeuwse
vaardigheden in de methodes verwerkt, niet onbelangrijk.
Voor meer info over deze vaardigheden, zie hieronder!
https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moetweten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
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Jarigen
Komende weken:

30 augustus:
Fleur Grift, groep 5
31 augustus:
Wout van Panhuis, groep 6
03 september:
Lola Jansen, groep 5
04 september:
Luna Hijmissen, groep 8

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: September/oktober
1 Johannes 4: 19
“Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.”

Groep 4+5:
1 Johannes 4: 19
“Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.”
Groep 6-8:
Psalm 36: 6
“Heer, hoog als de hemel is uw
liefde, tot in de wolken reikt uw
trouw.”

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi
weekend toe.

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

26-08–2022
Informatie-avond
Het is alweer een tijdje geleden dat we deze avond live
organiseerden, leuk dat dit nu wel kan.
Op dinsdagavond 06 september is de informatie avond op
school, tijdens deze avond krijgen jullie van de leerkracht(en)
allerhande praktische informatie te horen over het reilen en
zeilen in de groep (en ook wat algemene info over de bredere
schoolzaken).
De tijden:
19.15-20.00 uur: groep 5 t/m 8
20.15-21.00 uur: groep 1 t/m 4
Tussendoor staat de koffie/thee voor jullie klaar.
We rekenen op een grote opkomst! Naast het nuttige is het
denk ik ook goed dat we elkaar weer eens in groepsverband
zien. Van veel ouders hoorde ik afgelopen anderhalf jaar dat
dat juist iets is dat nogal gemist is. Maak dan van de
gelegenheid gebruik om dit gemis in te halen :-)
Wijzigingen/aanvullingen schoolgids:
* Het lijstje van de OR was niet compleet: Sabina, Thijs en
Maarten maken de groep compleet.
* Excursie van groep 8 is vastgelegd op donderdag 10 november.
Familie fietstocht:
Alvast voor in de agenda: vrijdagmiddag 16 september
organiseert de ouderraad (dus ook Sabina, Thijs en Maarten)
een gezellige fietstocht door de buurt. Een leuke manier om
samen met je gezin (of familie) gezellig op te trekken.
De fietstocht is gelijk uit schooltijd vanaf 15 uur en we zijn
rond 17.30/18.00 uur weer klaar!
Meer informatie volgt binnenkort maar dit is alvast de
aankondiging om vast te leggen in je agenda!
Oud papier - HULP GEVRAAGD!
Een keer per maand wordt in Ermelo het oud papier opgehaald,
zo ook hier in Horst en Telgt. Veel verenigingen helpen mee
met het ophalen om de kas een beetje te spekken. Zo doen we
dat ook als school en van die opbrengsten kunnen we wat extra
dingen organiseren/aanschaffen. Er is een x-aantal ouders dat
een keer of 2 per jaar assisteert bij het ophalen.
Harm Roest maakt namens de school het rooster voor dit
schooljaar en gaat daar weer mee aan de gang.
Ik heb de ouders die geen kinderen meer op school hebben uit
de lijst laten halen en in principe gaan Harm en ik er vanuit dat
de ouders die vorig jaar 2x geholpen hebben dat ook dit
schooljaar weer willen doen….! Mocht dit een onjuiste aanname
zijn laat me dat dan even weten!
Om het geheel compleet te maken zijn we dus weer op zoek
naar een 5-tal nieuwe ouders die een handje willen helpen en
de lijst compleet kunnen maken.
Zeker wil ik een beroep doen op de bereidwilligheid van de
nieuwe ouders uit de lagere groepen, meld je aan bij mij.
Want, met elkaar klaren we de klus! Alvast dank!!

