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Editie voor 2 weken

11-03–2022

BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
16 maart:
Studiedag gr. 1-3, leerlingen vrij
Gebedsgroep
17 maart:
Kangoeroewedstrijd
18 maart:
Erica Strubbe jarig
Pannenkoekendag
25 maart en 01 april:
Crea-ochtend groep 3-4
Crea-middag groep 5 t/m 8
Margreet Jaspers Faijer jarig
28 maart:
Ouderraadsvergadering
29 maart:
Gea Lokhorst jarig
Theorie examen verkeer, groep 7
30 maart:
Grote rekendag
02 april:
Elsbeth Dunsbergen jarig
05 april:
Prakijk examen verkeer, groep 7
08 april:
Excursie groep 5
12 april:
Project dode hoek spiegel gr. 7/8
13 april:
Gebedsgroep
Slot tutorlezen
14 april:
Paasontbijt/viering
KInderen om 12 uur vrij
15 april - 18 april:
Paasweekend
19 april:
Ledenvergadering

Financiële bijdrage overblijven:
Binnenkort ontvangen jullie via Parro een betaalverzoek.
Het gaat om de betaling van het overblijven voor dit schooljaar.
De kosten bedragen €30,29 per kind (€0,29 transactie-kosten) per
cursusjaar. Als iedereen dit kan overmaken dan is dat mooi. Uiterlijk
22 april in elk geval. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken,
laat me dat dan even weten.
Start tutorlezen:
Deze week zijn de leerlingen uit groep 3 en 8 gestart met het
tutorlezen. Een leerling uit groep 8 is voor een aantal weken
gekoppeld aan een kind uit groep 3. Naast de sociale component is het
hoofddoel om de leessnelheid van de kinderen tot groep 3 te
verhogen. We doen dit tot de meivakantie, daarna zullen we zien
hoeveel niveaus de kinderen in die periode zijn gestegen!
Pannenkoekendag:
Vrijdag is het nationale pannenkoekendag, dus deze dag gaan we
lekker smullen met elkaar op school!
Er gaan veel ouders aan de slag met het bakken van pannenkoeken,
binnen een dag waren alle bakkers geregeld; bedankt!!
De onderbouw gaat pannenkoeken eten voor ze naar huis gaan en de
bovenbouw erna tijdens de normale eetpauze.
Ook Ukkie Pukkie doet mee!
Geef je kind een bord, bestek en beker mee naar school! De kinderen
krijgen allemaal 2 pannenkoeken, mocht dit niet genoeg zijn, kan u
uiteraard een extra broodje meegeven. De ouders die bakken krijgen
volgende week allemaal mix mee via hun kind(eren) met een briefje
hoe aan te leveren. Wat er doorheen gaat aan pakken
pannenkoekenmix? 38 pakken (a 10 pannenkoeken!)
En dan hebben we het nog niet over de pannenkoeken Jan van de
Dorpskamer; die bakt er nog eens 100 bij!!
Groeten, de ouderraad
Studiedag Ukkie Pukkie en groep 1 t/m 3:
Aanstaande woensdag zijn de peuters en leerlingen uit de groepen 1-3
vrij. De leerkrachten uit betreffende groepen hebben die dag een
gezamenlijke studiebijeenkomst. De overige groepen verwachten we
die ochtend uiteraard wel gewoon op school.
Kangoeroewedstrijd:
Donderdag doet een x-aantal kinderen (de heel slimme rekenaars) mee
met de kangoeroewedstrijd. In tweetallen breken de kinderen hun
hersens over een aantal forse rekenproblemen. Wil je meer over deze
‘wedstrijd’ weten, kijk dan op:
https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php
Autisme-week:
In de bijlage voeg ik een document toe met informatie over de
autisme-week. In het kader daarvan worden de nodige activiteiten
georganiseerd. Kijk voor meer informatie op:
www.autismeweekermelo.nl
Lezing en workshops hoofdbegaafdheid:
En mocht je belangstelling hebben voor dit onderwerp dan is op
woensdag 11 mei de uitgelezen mogelijkheid om wat meer kennis op
te doen. Zie voor meer informatie de flyer die ik heb toegevoegd.
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Jarigen
Komende weken:
16 maart:
Femke van Panhuis, groep 8
20 maart:
Sabine van Gens, groep 8
Evi Jansen, groep 3
22 maart:
Annette Hornikx, groep 1b
24 maart:
Bram Degenkamp, groep 3

Psalm/lied/tekst
komende 3 weken
Groep 1-3: Maart/April
Johannes 1: 29
“Zie het Lam van God, dat de
zonden der wereld wegneemt!”
Komende 2 weken:
Groep 4+5:
Psalm 95: 1
Lied: “Zegen mij op de weg die ik
moet gaan.”

Groep 6-8:
Psalm 68: 10
Lied: “Zie ik sterren aan de hemel
staan.”

Namens mijn collega’s wens ik
iedereen een heel mooi weekend
toe.
Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer
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Erica en Margreet jarig:
Volgende week vrijdag verjaart collega Erica en een week laat hoopt
Margreet dat ook te doen. Beide ‘feestvarkens’ alvast van harte
gefeliciteerd en een leuke dag en een heel mooi nieuw levensjaar
toewenst.
Italiaanse les:
Na een paar jaar ben ik weer terug op het oude nest. Hoe leuk is dat!
Op woensdagmorgen geef ik Italiaans aan een groepje kinderen uit
5/6 en aan een groepje kinderen uit 7/8. Italië is al heel lang mijn
favoriete vakantiebestemming. En ik heb een aantal jaren les in de
taal gehad. Dit betekent niet dat ik vloeiend Italiaans spreek, maar ik
kan me aardig redden.
En die kennis breng ik over. Helaas is er geen methode voor de
basisschool. Ik maak dus gebruik van mijn eigen studieboeken, van
het internet en van diverse werkbladen. Mijn eerste cursusboek heet
“op Stap” en behandelde dat wat nuttig is voor een toerist. Ik volg de
onderwerpen die daar worden aangeboden. Zo zijn we bezig geweest
met uitspraakregels en met wat beknopte grammatica. Met de
werkwoorden hebben en zijn. We leren begroetingen, je voorstellen,
dagen van de week, tellen: kortom de basis van het Italiaans. Voor de
jongste kinderen speels. Van de oudere kinderen wordt meer
verlangd. Incidenteel geef ik huiswerk mee.
Daarnaast zingen we, Italiaans vanzelfsprekend. Daarnaast mogen ze
aan de hand van een kaart met de toeristische attracties van Italië
regelmatig kiezen waar ze meer over willen weten. Zo hebben we de
steden Pisa, Luca, Venetië, Pompeï, de Vesuvius en het Colosseum
van Rome besproken. Op deze wijze probeer ik de kinderen bekend
te maken met de Italiaanse taal en cultuur. Ik heb een fijne
woensdagmorgen en ik hoop dat de kinderen dat ook hebben.
Groeten, Irma Munnikhuis
Crea-middagen:
Gelukkig kunnen de crea-middagen weer groepsdoorbrekend gestart
worden. Mocht het nodig zijn dan zullen betreffende leerkrachten
jullie benaderen voor wat hulp. In veel gevallen organiseren we dit
samen met wat extra hulptroepen zelf. De data staan in de kalender.
Sporttoernooien:
Ook de sporttoernooien gaan gelukkig weer van start.
Op 06 april is bij EFC het voetbaltoernooi voor groep 8 en na de
meivakantie vinden de korfbalwedstrijden voor de groepen 3 t/m 8
plaats, als het goed is zijn de kinderen hier door hun meester of juf
al over geïnformeerd.
De avond4daagse zal in aangepaste vorm ook doorgaan, op welke
wijze de organisatie dat dit jaar wil doen….dat horen jullie later!
Schoolovernachting:
Het ziet er naar uit dat we dit jaar wel met alle kinderen in en om de
school kunnen kamperen/overnachten. We doen dit voorafgaand aan
de meivakantie. Donderdag 21 april op vrijdag 22 april hebben jullie
een avond/nacht vrij-af en zijn wij de oppas van jullie kinderen.
Meer details horen jullie hier binnenkort over. We gaan er een reuze
gezellig feest van maken met elkaar.
Gebedsgroep:
Woensdagochtend vanaf 09 uur zijn jullie welkom bij Carin Veleke,
Telgterweg 269. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Volgende Babbelaar vrijdag 25 maart:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 maart.

