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09 september: 
OR-vergadering 
10 september: 

Informatie-avond 
11 september: 
Gebedsgroep 

13 september: 
Start leerorkest 5-8 
16-20 september: 

Kanjerweek 
23 september: 
Anke van Dienst 

(schoonmaak) jarig 
24 september: 
Fietsenkeuring 
26 september: 

Culturele kick-off 1-4 
Inloopspreekuur  

Zorgteam 
27 september: 

Koffie-ochtend/GGD 
01 oktober: 

Speelgoedmiddag 1-3 
Creamiddag 3-4 

02 oktober: 
Start kinderboekenweek 

Hanneke jarig 
Voetbaltoernooi gr. 3/4 

04 oktober: 
Crea-middag 5-8 

08 oktober: 
Crea-middag 3-4 

Bestuursvergadering 
MR-vergadering 

09 oktober: 
Gebedsgroep 

Voetbaltoernooi groep 5/6 
10 oktober: 

Dag van de duurzaamheid 
11 oktober: 

Crea-middag 5-8 
16 oktober: 

Studiedag groep 1-3 
21-25 oktober: 
Herfstvakantie 
30 oktober: 

Hoofdluiscontrole 
Excursie groep 3 
04 november: 
René Schalk  

(schoonmaak) jarig 
Bestuursvergadering 

05 november: 
Speelgoedmiddag 1-3 

06 november: 
Dankdag 

Schoolontbijt 
08 november: 

Filmavond 
11 november: 
OR-vergadering 
13 november: 
Henk Bos jarig 
14 november: 

Inloopspreekuur  
Zorgteam 

15 november: 
Excursie groep 8 
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Schoolnieuws 

 

 
 
 

- Hoofdluiscontrole: 
De controle van afgelopen woensdag gaf aan dat alle kinderen luis-vrij de zomervakantie zijn uitgekomen. 
Wel zo prettig! 
- Schoolgids: 
De schoolgids heeft u zowel digitaal als in papiervorm ontvangen.  
Een kleine wijziging/opmerking. Voetbaltoernooi groep 3/4 is 02 oktober en van groep 5/6 op 09 oktober. 
Hier was hier en daar wat onduidelijkheid over.  
- Ouderhulpformulier: 
We hebben al veel formulieren ingevuld retour gekregen. Mocht u hier nog niet aan toe zijn gekomen,   
wilt u dit dan snel in orde maken? 
- Zwemlessen: 
Al jaren zwemmen de kinderen uit groep 6 1x in de 14 dagen op de maandagmiddag. Sinds dit jaar is dit 
uitgebreid. Ook de leerlingen uit groep 5 bieden we 1x in de 2 weken een zwemles aan. Het gaat hierbij 
niet om het diploma-zwemmen dat moet u zelf regelen. De kinderen werken in de 2 jaar dat ze dit      
zwemuurtje hebben aan de volgende thema’s: Olympische spelen (verschillende zwemtechnieken), red 
jezelf (soort overlevingstechnieken-aanbod), red je vriendje, waterspelen, schatduiken, te water gaan en 
zijn (diverse springvormen), synchroonzwemmen en powerman (omgaan met moeilijke situaties in het 
water). Nogmaals: de kinderen krijgen GEEN zwemles waar een zwemdiploma gehaald kan worden.  
Groep 6 zwemt in de even weken en de kinderen uit groep 5 in de oneven weken.  
Het zwemmen is aan het eind van de maandagmiddag, het kan wel eens voorkomen dat de leerlingen een 
paar minuutjes na 15.30 uur weer bij school zijn! M.i. een leuk aanbod voor de leerlingen.  
- Gymdocenten: 
Dit schooljaar hebben we, in overleg met het team, besloten dat we een gymdocent willen inzetten.  
In het afgelopen schooljaar gaf meester Yoshi op dinsdagochtend gymles aan een paar groepen en  
‘s middags techniek. Dit jaar doen we het anders. Yoshi geeft de hele donderdag technieklessen aan de 
verschillende groepen.  
Op vrijdagochtend krijgen de groepen 3/5/6 les van juf Saskia (Lieman). Zij is een HBO-geschoolde  
gymdocent die op deze ochtend de gymlessen zal verzorgen. De groepsleerkrachten zullen tijdens de  
lessen ondersteunen.  
Op de vrijdagochtend krijgen de kleuters ook gym van een gymdocent. Dit jaar is dat meester Michiel.  
Hij zal vanaf volgende week de lessen verzorgen aan de groepen 1 en 2. Na de herfstvakantie ook aan de 
instroomgroep. Uiteindelijk zullen de kleuterlessen weer afgesloten worden met een feestelijke  
bijeenkomst en diploma-uitreiking.  
- Informatieavond: 
Graag nodig ik u uit voor de informatieavond aanstaande dinsdag 10 september. 
Het valt me de laatste jaren op dat de nodige ouders niet op deze avond verschijnen terwijl er toch veel 
relevante, nieuwe informatie gedeeld zal worden. De tijden zijn 19.15-20.00 uur voor de groepen 5 t/m 
8, vervolgens is van 20.00-20.15 uur een korte pauze en van 20.15-21.00 uur zullen de groepen 1 t/m 4 
het een en ander met elkaar bespreken. We hopen/rekenen op een mooie opkomst! 
- OR-vergadering: 
Aanstaande maandag komt de ouderraad weer bijelkaar om de nodige organisatorische zaken met elkaar 
door te spreken. Het is goed om het nieuwe schooljaar goed in de steigers te zetten.  
- Leerorkest: 
Vanaf volgende week krijgen de kinderen uit de bovenbouw op vrijdag weer muzieklessen van 3 vakdocen-
ten van het leerorkest. Elke vrijdag krijgen de kinderen les op een muziekinstrument. Uiteindelijk is op 29 
november een afsluitend concert in de Dialoog. Daarvoor zijn alle (groot)ouders van harte uitgenodigd.  
Dit keer bespelen de kinderen blaasinstrumenten, te weten de hobo, p-bone (soort schuiftrompet) en de 
trompet. Ik verwacht dat we met deze instrumenten de geluiden van de bouwwerkzaamheden wel   kun-
nen overstemmen! “Elk nadeel heeft z’n voordeel, zullen we maar zeggen!” 
- Gebedsgroep: 
Aanstaande woensdag is de eerste bijeenkomst van de gebedsgroep. De koffie/thee staat om 09.00 uur 
klaar bij Annelies Staal aan de Telgterweg 210. Welkom! 
- Goede doel: 
Komend jaar sparen we op de maandag weer gewoon door voor het goede doel waar juf Margreet in Pakis-
tan bij betrokken is. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie. Ook kijken we dan terug op de bestem-
ming waar het vorige geld naar toe is gegaan.  
- Voetbaltoernooi groep 3 t/m 6: (02 en 09 oktober)  
Via de groepsleerkrachten zal meer informatie over dit toernooi verspreid worden/zijn.  
- Aanmelden koffie-ochtend van 27 september: 
Gister heb ik een mail gestuurd over dit onderwerp, denkt u aan het aanmelden?! BVD! 
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- Psalm/lied/Bijbeltekst van de week: 
Afgelopen jaar hebben we een aantal keer de wijze waarop we onze christelijke identiteit  
vormgeven binnen het team en in het bestuur besproken. We zijn ontzettend blij en trots op het 
feit dat we een christelijke school zijn! Graag willen we de inhoud van het christelijke school-zijn 
jaren uitdragen! 
Dit doen we op verschillende manieren. Door de verhalen die we vertellen, de liederen die we  
zingen, het gebed dat we aan het begin en eind van de schooldag doen. Het is niet te vatten in  
een enkel “ding”. Met elkaar willen we er voor elkaar zijn, voeren we acties voor de mensen die 
het “minder” hebben…..noem maar op! 
Vanaf dit jaar zullen we de manier waarop we de psalm/het lied van de week aanbieden ook wat 
wijzigen. Afgelopen jaren leerden de kinderen 10 psalmversjes per jaar en deze werden dan een 
paar keer per jaar herhaald, uiteindelijk kwam er een cijfer voor het geleerde versje op het  
rapport. Dat laatste zullen we veranderen. Het overhoren en becijferen doen we niet meer.  
De ene week gaan we de groepen 4/5 en 6 t/m 8 een psalm aanbieden, deze staat dan de hele 
week centraal maar zal niet overhoord worden. De andere week komt een lied in het middelpunt 
te staan en de week daarop bespreken we met elkaar een Bijbeltekst. Eigenlijk is het aanbod dat 
we hebben verruimd maar is de overhoring en becijfering er afgehaald.  
We vonden die “stok achter de deur” niet nodig! Om thuis het gesprek over het lied, de psalm of 
de bijbeltekst te kunnen voeren plaats ik wel elke week in een overzicht dat lied/die tekst die in 
de komende week centraal staat.  
- Nieuws uit de groepen: groep 8: 
We zijn weer begonnen na een paar mooie, warme weken vakantie!  
Het was weer even wennen voor zowel de kinderen als de juf en meester. Maar na een paar dagen 
zitten we al weer in het ritme. We hebben het gehad over de dingen waar we dit jaar naar uit  
kijken en de dingen waar we tegenop zien. Het kamp is iets waar iedereen wel naar uitkijkt.  
Bij de musical zijn de meningen verdeeld; sommigen vinden het leuk, anderen vinden het eng en 
weer anderen hebben een beetje van beiden. Ook de CITO vinden de meesten best spannend!  
Maar al met al hebben de kinderen zin in dit schooljaar en zeggen ze nu al dat ze de school zullen 
gaan missen ;). 
- Juf Eline stelt zich voor: 

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd van de Pabo en dit jaar start ik dus voor het eerst 
als 'echte' leerkracht op de GHS. Dat is spannend, maar ik vind het vooral ook heel 
leuk! Dit jaar zal ik werken in groep 4, 8 en daarnaast nog bezig zijn met  
RT-werkzaamheden. Even iets over mijzelf: ik ben 22 jaar en kom uit Harderwijk.  
Ik vind het leuk om te sporten en ook om muziek te maken. Daarnaast hou ik ervan 
om onder de mensen te zijn en activiteiten te doen zoals een escaperoom, klimbos, 
lasergamen, scooters huren en noem maar op. Het leukste aan school vind ik het  
persoonlijk contact met kinderen en de kans die je hebt als leerkracht om kinderen 
nieuwe dingen te leren, zowel binnen de schoolvakken als daarbuiten.  
Ik heb ontzettend veel zin in het komende schooljaar en hoop er samen met de      

kinderen en collega's een leuk jaar van te maken!  
- Nieuwbouw: 
In de vakantie zijn achter de schermen veel werkzaamheden verricht. U heeft al gebruik kunnen 
maken van het keurige pad in de voortuin en ook is het veld nu helemaal in orde gemaakt. 
Op moment van schrijven vinden de grondverbeteringen plaats op de plek waar de nieuwe school 
komt. Ik verwacht dat ze volgende week daadwerkelijk met de opbouw-werkzaamheden aan de 
gang gaan (denk aan de fundering etc!). Tijdens de opening met mijn collega’s haalde ik het      
belang van een goede fundering al aan…..zowel letterlijk als figuurlijk! De letterlijke fundering 
laten we leggen door de bouwers. Op school leggen we op andere manieren de basis/fundering!  
- Verkeerssituatie: 
Sinds de zomervakantie is het bouwverkeer niet meer via de oude ingang gegaan, vanaf nu is de 
ingang via het weiland naast de dienstwoning. Dat is wel zo rustig voor de kinderen! 
Omdat de verkeerssituatie anders is dan andere jaren vragen we uw extra aandacht. Goed opletten 
en hier en daar misschien even iets langer wachten dan gewend en gewenst is….! 
Elke dag hebben 2 leerkrachten “pleinwacht”. Dit is eigenlijk “veldwacht en straatwacht”  
geworden. De collega’s die op een betreffende dag staan ingeroosterd hebben een gekleurd hesje 
aan voor de zichtbaarheid. Graag ook bij het parkeren even goed opletten.  
Met elkaar moeten we er een goede en begaanbare situatie van maken! Let wel….heel veel is er 
qua parkeren NIET veranderd in de nieuwe situatie, mogelijk is de aanrijroute wat anders dan we 
gewend zijn….maar dat is niet anders. Nog even een aanvullende (herhalende) opmerking:  
Het is NIET de bedoeling dat de kinderen via de parkeerplaats van de leerkrachten worden ge-
bracht. Ook niet over de heg heenstappen. Als er 1 schaap over de dam is...etc! Gewoon de ingang 
aan de zijkant gebruiken. Dat is ‘t voor iedereen duidelijk! 
Bedankt voor de medewerking en uw begrip en excuses voor mijn aanhoudende gemail  
hierover...maar, ik heb nieuws: ik blijf ‘t doen! :-) 
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Psalm/lied/tekst van de week: 

 
Groep 4/5: 
“Jezus die langs het water 
liep” 
Groep 6 t/m 8: 
“Samen in de naam van  
Jezus” 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken een bijbeltekst uit Spreuken 
en het lied “De Here zegent jou” 
centraal. 
 
 
Jarigen: 
 
06 september: 
Remco Lopers, groep 7 
Jeroen van Nijhuis, groep 5 
 
09 september: 
Benjamin Schreuder, groep 8 
 
10 september: 
Sem Klaassen, welkom 
 
11 september: 
Jort de Vroom, groep 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een mooi 
weekend toe!  
  
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 
 
 


