Editie 06. 2022-2023
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BABBELAAR
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!”
Kalender:
02 oktober:
Hanneke van Kesteren jarig
03 oktober:
Vergadering Toezichthoudend best.
04 oktober:
Speelgoedmiddag groep 1/3
05 oktober:
Studiedag groep 1/3
06-13 oktober:
Kinderboekenweek
07 oktober:
Voorleeswedstrijd
10 oktober:
Vergadering DB
11 oktober:
Hercontrole fietsen
17 oktober:
Culturele activiteit groep 7/8
18 oktober:
Excursie groep 1
19 oktober:
Gebedsgroep
21 oktober:
Spelletjesochtend 3-4
Spelletjesmiddag 5-8
24-28 oktober:
Herfstvakantie
01 november:
Info avond VO ouders groep 8
Speelgoedmiddag groep 1-3
02 november:
Dankdag
04 november:
René Schalk (schoonmaak) jarig
07 november:
Vergadering MR
Vergadering Ouderraad

TB-vergadering
Aanstaande maandag staat een vergadering van het
toezichthoudend bestuur op de planning. Als er relevante zaken
te melden zijn vanuit dit bestuur zullen jullie dat uiteraard
vernemen.
Muziekonderwijs/leerorkest
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen
goed muziekonderwijs krijgen. Muziek is leuk,
zeker als het door een goed geschoolde,
enthousiaste leerkracht gegeven wordt. En,
vanaf dit schooljaar hebben we die “in huis”
gehaald. Arjenne Velterop geeft om de week
een half uur muziekles oer groep. Zij zal zich
vooral toeleggen op het zingen van liedjes
met de kinderen.
De kinderen uit groep 5 en 7 hebben op vrijdag het leerorkest,
zij bereiden zich voor op een concert op vrijdag 18 november.
Zij hebben geen les van juf Arjenne.
Leuk dat we op deze manieren de muzikaliteit van de kinderen
wat naar een hoger niveau proberen te brengen.
Hanneke jarig
Zondag verjaart collega Hanneke! We hopen dat je een
gezellige dag en een heel mooi nieuw levensjaar zult hebben.
Van harte proficiat, Hanneke!
Ouders op het schoolplein
Op het schoolplein is het een komen en een gaan van (groot)
ouders aan het begin en het einde van de dag. Naast het
eenvoudig ophalen van de (klein)kinderen is het schoolplein ook
een sociale ontmoetingsplek voor velen. Zo is dat voor kinderen
en ook voor volwassenen. Mooi dat dit na een hele periode van
het onderlinge afstand houden allemaal weer kan.
Maaaaaaar, ik schrijf dit stukje niet voor niks.
Wat zou het leuk zijn als iedereen komende tijd nou ook eens
een gesprekje aanknoopt met een ouder die hij/zij helemaal
niet kent. Dat doen we in de klas ook…..Ik kan me namelijk
voorstellen dat het als “nieuwe ouder op school” soms ook best
even spannend is om je weer in een nieuwe groep te mengen.
Zeker als dat misschien al een groep is van “oude bekenden”
waar het “ ons kent ons-principe” aanwezig is.
Uiteraard kan ik niemand iets verplichten, stel je voor.
Maar toch doe ik hierbij een beroep op jullie allemaal om zo nu
en dan eens een praatje te maken met een ouder die je
helemaal niet kent. Is het raar dat ik dat schrijf?
Ik denk ’t niet! Laten we er met elkaar ons voordeel mee doen!
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Jarigen
Komende weken:
05 oktober:
Guus Pothoven, welkom
Evi Grif oen, groep 6
09 oktober:
Lineke Folkeringa, groep 7

Psalm/lied/tekst

30-09–2022
Bezoek uit Caribbean
Aanstaande dinsdag krijgen we een delegatie onderwijsmensen
uit de Caribbean over de vloer. Zij zijn in Nederland op bezoek
en komen ook een kijkje nemen op de Goede Herderschool.
Van ca. 09-12 uur zijn ze bij ons te gast. Ze zullen het
schoolgebouw bekijken en ook zullen ze hier en daar een les
bijwonen. Leuk! (misschien moet ik dan ook maar eens regelen
dat een delegatie van de GHS naar de andere kant van de
oceaan gaat om daar te zien hoe het onderwijs aldaar
georganiseerd is!:-) )

Studiedag groep 1-3
Komende woensdag hebben de collega’s uit de groepen 1 t/m 3
samen met de collega’s van de peuterspeelzaal een studiedag.
Het thema van deze dag is: fijne motoriek.

Groep 1-3: September/oktober
1 Johannes 4: 19
“Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.”
Groep 4+5:
Psalm 116: 1
Groep 6-8:
Psalm 73: 12

Volgende week:

Start kinderboekenweek
Volgende week donderdag starten we de kinderboekenweek op
school. Naast het vele lezen dat we die week zullen doen gaan
we ook actief met het thema “Gi-ga-groen” aan de slag.
Het is de bedoeling dat de kinderen op zowel donderdag 06
oktober (de opening) als de week daarop donderdag 13 oktober
(de afsluiting) zoveel mogelijk in het groen naar school komen.
Er zal een boekenbeurs worden georganiseerd, de kinderen
doen mee aan een voorleeswedstrijd en er zal getekend/
gekleurd worden over dit onderwerp. Kortom: genoeg te doen!
Mochten er meer details te melden zijn dan horen jullie dat
komende week wel vanuit de KBW-commissie via Parro.

Waspeen, meloen, appel

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

fi

Vriendelijke groet,
Jozias de Koeijer

Fietscontrole
Deze week was de fietscontrole, veel kinderen hebben hun fiets
laten checken en gelukkig waren ook veel fietsen in orde! Dat is
mooi! Mocht je de controle gemist hebben of moet er hier en
daar wat aangepast worden aan het stalen ros van je zoon/
dochter, doe dat dan voor dinsdag 11 oktober, in de middag
kunnen de fietsen een hercontrole krijgen. Ook kinderen die de
controle om wat voor reden dan ook gemist hebben kunnen hier
gebruik van maken.

