Editie 25. 2021-2022

03-06–2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
04 juni:
Aalt en Jozias jarig
06 juni:
2e Pinksterdag,allen vrij
07 juni:
Speelgoedmiddag 1-2
08-10 juni:
Schoolkamp groep 8
09 juni:
Inloopspreekuur zorgteam
14-16 juni:
Avond1daagse
15 juni:
Gebedsgroep
17 juni:
Studiedag groep 1-8
20 juni:
DB-vergadering
Schoolreis groep 1, groep 2 vrij
21 juni:
Culturele activiteit groep 1/2
Maken groepsfoto’s
24 juni:
Rapport 2 mee naar huis
Open huis GHS voor mensen die
benieuwd zijn naar de nieuwe
school! Zegt het voort!!
26 juni:
Annemieke Vos (UP) jarig
27 juni:
Schoolreis groep 2, groep 1 vrij
Schoolreis groep 3-7
Groep 8: oefenen musical
TB-vergadering
28 juni:
Facultatieve praatmiddag
30 juni en 01 juli:
Afscheid groep 8

Volgende Nieuwsbrief
Ik ben van 08-10 juni met groep 8 mee op schoolkamp, daarom
verschijnt de volgende Babbelaar op vrijdag 17 juni.
Jarigen
Aanstaande zaterdag 04 juni verjaren collega Aalt en ik. We zijn blij
dat we er weer een jaartje bij hebben en hopen er wat moois van te
maken.
MR-leden
In de bijlage stellen de beide nieuwe MR-leden zich aan jullie voor.
Pieter Dwarshuis en Nicole Bosch, welkom in de MR.
Onze dank gaat uit naar het werk dat de vertrekkende leden Gerrit vd
Berg en Lianne Noteboom binnen de MR hebben gedaan, ieder op zijn/
haar eigen wijze en moment. Dank!
Schoolkamp
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag is groep 8 op
schoolkamp. Een leuk uitstapje als onderdeel van het afscheid van de
basisschool. Ook dit jaar gaan we weer naar Vierhouten.
Naast de leerkrachten van groep 8 (Yoshi, Caroline en Rico) gaan
Anniek, Hanneke en ondergetekende mee als begeleiding.
Collega Ada zal groep 3 voor haar rekening nemen.
Schoolreisjes
In de kalender hiernaast zien jullie de data voor de verschillende
schoolreisjes. Inhoudelijke gegevens krijgen jullie t.z.t. vanuit de
groepsleerkrachten. Ik zal binnenkort voor de verschillende reisjes een
betaalverzoek aanmaken dat via Parro verzonden zal worden.
Studiedag
Het was al een lange tijd bekend maar ik weet dat deze en gene een
reminder soms wel kunnen waarderen….vrijdag 17 juni hebben de
kinderen een vrije dag, we hebben dan een studiedag met de hele
school. Tijdens deze dag spreken we o.a. de plannen voor het nieuwe
schooljaar met elkaar door, uiteraard evalueren we ook hoe ’t dit jaar
is verlopen en stellen we nieuwe doelen.
De peuteropvang is vrijdag 17 juni wel gewoon geopend.
Speelgoedmiddag 1-2
Dinsdag 07 juni mogen de kinderen uit groep 1 en 2 hun speelgoed mee
nemen naar schooi, het is dan speelgoedmiddag.
Overblijven
Voor nu zijn we even uit de brand door de aanmelding van 3 nieuwe
oppasouders. Na de zomervakantie hebben we weer een fiks aantal
nieuwe oppassers nodig omdat dan weer wat ouders van school
vertrekken. Mocht je nu dus al weten dat je graag je steentje voor een
half uurtje in de week wilt bijdragen op de langere termijn schroom
dan niet en reageer….ik kom hier sowieso weer op terug rond de
zomervakantie.
Schaaktoernooi
Komende week doen leerlingen uit groep 4, 5,6 en 7 mee aan een
schaaktoernooi. Collega Ada heeft de kinderen klaargestoomd voor dit
spel en we gaan er vanuit dat ze veel tegenstanders ‘schaak-mat’
zullen zetten! Veel succes en plezier voor alle deelnemers.
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Jarigen
Komende weken:
09 juni:
Jolie Veleke, groep 5
10 juni:
Tijn Veleke, groep 3
11 juni:
Jochem Zuidema, groep 3
17 juni:
Joep van Heukelum, groep 7
19 juni:
Lisa van de Ruitenbeek, groep 7
Fabe Schouten, welkom

Psalm/lied/tekst
Groep 1-3: Mei/Juni/Juli
Psalm 61: 5
“Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig
verscholen onder uw vleugels.”
Komende 2 weken:
Groep 4+5:
Psalm 43 4
Lied: Ik ben veilig in Jezus’ armen
Groep 6-8:
Psalm 150: 3
Lied: De Heer is mijn Herder

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Avond-1-daagse
Via de collega’s is/wordt deze week de nodige informatie gedeeld die
betrekking heeft op de wandeling die de kinderen met hun groep door
Ermelo gaan maken. Leuk dat dit initiatief alsnog is opgepakt en dat
zich zoveel enthousiaste kinderen hebben aangemeld voor deze
wandeltocht.
Schoolfoto’s
Op dinsdag 21 juni worden vanaf ca 11 uur de groepsfoto’s van dit jaar
gemaakt door de schoolfotograaf Kelly van der Dussen. Als je wilt dat
je zoon/dochter op de foto staat …..dan moet hij/zij er die dag zijn!
Inloopspreekuur
Op donderdag 9 juni is er weer een inloopspreekuur van het CJG.
Petra Smit is dan op onze school aanwezig van 14.15 tot 15.00 uur.
Je mag zo bij haar binnenlopen met je vragen over opvoeden en
gezondheid. We vinden het als school heel fijn dat het CJG deze
gelegenheid biedt, en weten dat er al heel wat ouders dankbaar
gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.
Ook als je vraag niets met school te maken heeft, mag je gerust
komen. Petra bespreekt altijd met jou of datgene wat jullie besproken
hebben, gedeeld mag worden met school.
Heb je een wat uitgebreidere vraag, dan is het handig dat je dat
vooraf even laat weten aan Gea Lokhorst.
Zij kan dan een planning maken, om te voorkomen dat je lang moet
wachten. Maar gewoon binnenlopen mag natuurlijk ook!
Leerlingen - en jeugdorkest Exelsior
Sinds enige tijd zoeken we als basisscholen nadrukkelijker de
samenwerking met lokale partijen, denk hierbij o.a. aan de
sportverenigingen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Ook op het muzikale vlak valt er weer winst te behalen door onderling
meer samen te werken. Daarom plaats ik onderstaand stukje in de
nieuwsbrief om de werkzaamheden die de muziekvereniging verricht
onder de aandacht te brengen. Doe er je voordeel mee!
Ons harmonieorkest bestaat uit blaas- en slagwerkinstrumenten.
Wanneer je drie maanden muziekles hebt gehad en de eerste noten
kan lezen, kan je al meespelen in ons leerlingenorkest.
In het leerlingenorkest spelen kinderen vanaf acht jaar die net
begonnen zijn met het bespelen van een muziekinstrument.
Naast de muzieklessen die je volgt leer je hier je muziekinstrument
nog beter bespelen en oefen je het samenspelen in een orkest onder
leiding van een dirigent.
Als je al wat langer speelt kan je vanuit het leerlingenorkest
doorstromen naar het jeugdorkest. In dit orkest worden langere
muziekstukken gespeeld met meer uitdaging. Dit varieert van
popmuziek tot klassieke muziek.
Het is mogelijk om via Excelsior lessen te volgen bij Cultuurkust voor
een lager tarief. Bij het volgen van muziekles kan je ook deelnemen
aan de HaFaBra-opleiding. Hiermee kan je meerdere theorie- en
praktijkexamens halen.
Je kan via onze vereniging ook een muziekinstrument huren wanneer
je geen eigen instrument hebt.
Op verschillende scholen start het project ‘leerorkest’. Tijdens dit
project kan je in een orkest op school een muziekinstrument leren
spelen. Als je kiest voor een blaasinstrument, dan kan je na een paar
maanden dus al beginnen in ons leerlingenorkest!
Kom je een keer bij ons kijken? We oefenen elke donderdag in de
Dialoog in Ermelo. Van 18:00 tot 18:30 speelt het leerlingenorkest en
daarna is het jeugdorkest aan de beurt van 18:30 tot 19:30.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.excelsiorermelo.nl.

