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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 
Gebedsgroep 

14 november: 
Inloopspreekuur  
15 november: 

Excursie groep 8 
18/20/21 november: 

Vader en moeder ochtend 
26 + 28 november: 

Adviesgesprekken groep 8 
Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

28 november: 
Zorgteam 

29 november: 
Slot Leerorkest 

03+10 december: 
Crea-middag groep 3/4 

05 december: 
Sinterklaasfeest, allen om 

12 uur vrij 
06+13 december: 

Crea-middag groep 5-8 
07 december: 
Geanne jarig 

09 december: 
Bestuurs/MR-vergadering 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Leerlingen 12 uur vrij 

20 dec - 03 jan: 
Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 

06 januari: 
10.00 uur: start leerlingen 

07 januari: 
Speelgoedmiddag 1-2 

19.30 uur: Voorlichting VO 
08 januari: 

Hoofdluiscontrole 
11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
13-22 januari: 

Toetsweek 
25 januari: 
Marije jarig 
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Schoolnieuws 

 

 
 
 
- Bestuursvergadering: 
Maandag komt het schoolbestuur weer bijeen in vergadering. Tijdens dit overleg zullen allerhande lopende zaken worden besproken, 
het strategisch beleidsplan staat op de agenda en uiteraard zullen we stilstaan bij de stand van zaken rondom de nieuwbouw.  
- Speelgoedmiddag: 
Dinsdagmiddag is het speelgoedmiddag voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 3.  
- Dankdag: 
Op woensdag 06 november staan we wat extra stil bij de dankbaarheid die we kunnen betonen voor de dingen die we hebben gehad 
in achterliggende periode. We doen dit aan de hand van de dankdagmap van de HGJB. Dit jaar is het thema “goed bericht!” 
“Deze zomer hoorden we berichten uit verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten over dreigende uithongering van een 
deel van de bevolking. Honger geeft verschrikkelijke taferelen. Veel mensen zijn de hoop op verbetering van hun situatie verloren. 
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat dat is en waartoe je als mens in zulke omstandigheden in staat kunt zijn. 
Wanneer wij op dankdag stilstaan bij de overvloed van Gods zegeningen kan ons dat tegen deze achtergrond een ongemakkelijk 
gevoel geven. Zeker als we beseffen dat honger en droogte aan de andere kant van de wereld ook met ons eigen  
onverantwoordelijke gedrag te maken heeft. 
Deze dag luisteren we naar een bijbelverhaal waarin we zomaar iets herkennen van de situatie in Zimbabwe, Jemen en Soedan.  
Een stad die compleet lijkt te verhongeren, mensen die geen verwachting meer hebben.  
De God, die midden in de wanhoop bij monde van Elisa komt met een ‘goed bericht’ van redding. De God die Zich daaraan houdt 
zonder dat ook maar iemand er geloof aan hecht.De God die op een wonderlijke manier weer voorziet in wat nodig is. De God die 
mensen (melaatsen in dit geval) zonder goede motieven gebruikt om boodschappers te zijn van dit goede bericht.”(Bron: HGJB)        
- Schoolontbijt: 
Woensdagochtend ontbijten we gezellig met de kinderen op school. Het is de bedoeling dat ze allemaal zelf een bord, beker en 
bestek meenemen. Wij zorgen voor het eten! Die ochtend is er GEEN open inloop maar beginnen we gewoon om 08.45 uur.  
De kinderen uit groep 1 zijn altijd vrij op woensdag, omdat we ook willen dat zij een gezellig ontbijtmoment hebben met elkaar 
eten de kinderen uit groep 1a en 1b op donderdagochtend in de groep.  
In de bijlage voeg ik een extra brief toe over het schoolontbijt.  
- Filmmiddag/avond: 
De aanmeldingen voor de filmmiddag/avond van vrijdag 08 november stromen binnen bij de ouderraad via or@goedeherderschool.nl, 
erg leuk! Het valt de OR soms wel op dat er ook kinderen zijn die zich alleen aanmelden terwijl het ook echt de bedoeling is dat de 
kinderen, net als andere jaren, samen met vader/moeder/opa/oma komen...een gezellige middag/avond samen! De ouderraad is 
niet verantwoordelijk voor de kinderen maar dat zijn de volwassenen…..de ouder(s) moeten zelf ook een kaartje aanschaffen voor 
de film. De opbrengst gaat naar het goede doel (zie achterzijde). In de bijlage voeg ik de flyer toe voor deze leuke activiteit! 
- René jarig: 
Aanstaande maandag verjaart onze vaste, trouwe schoonmaker René! Van harte proficiat, kerel!  
Maak er een mooi nieuw (schoonmaak)jaar van! 
- Leerorkest: 
Alvast voor de planning…..vrijdag 29 november sluiten de kinderen uit groep 5 t/m 8 het leerorkest  
feestelijk af in de Dialoog, dit is altijd een heel leuke bijeenkomst! U (vaders/moeders/opa’s/oma’s) bent hiervoor van harte  
uitgenodigd. De tijden: groep 7/8: 10.45-11.30 uur, groep 5/6: 14.00-14.45 uur.  
De zaal gaat in beide gevallen een kwartier voor tijd open. Over de praktische zaken (vervoer etc) zal via de groepsleerkracht  
gecommuniceerd worden, voor nu zijn de tijden voor jullie eigen planning handig.  
- School in wintersfeer brengen: 
Dat was het dan, de herfstvakantie! Voor je het weet, is het weer Kerst. Ook dit jaar willen wij de school rondom de Kersttijd in 
wintersfeer brengen. Dit zullen we gaan doen op maandagavond 9 december met een aantal ouders. Om de school sfeervol te  
maken, hebben we wat decoratie nodig. Zouden we dit van jou/jullie mogen lenen?Het volgende hebben we nodig: 
Houten sleeën (2 stuks) - Vuurkorf met nepvuurtje en houtblokken - ‘oude’ schaatsen / leren kunstschaatsen - Gewei /hertenkop  
(nep)bontjes - Bontkleed voor op de vloer of wollig kleed - Grote rieten mand met eventueel haardhout erin - Oude houten ladder 
Wanneer je iets te leen hebt, wil je mij dan een bericht sturen met foto? Het mag via Whatsapp (06-23917526) of een bericht via 
Facebook. Vergeet niet om je naam op het geleende artikel te zetten. Dat maakt het opruimen ook weer een stuk gemakkelijker en 
overzichtelijk. Hartelijk dank alvast namens de OR! Groetjes, Alice van Bloemendaal 
- Praatavonden: 
Op dinsdag - en donderdagavond 26 en 28 november hebben we weer praatavonden op school. Dit jaar is dat anders dan andere 
jaren, maar dat heeft u al gemerkt (of kunnen merken). Normaal gesproken krijgen de kinderen eind november hun eerste rapport 
mee naar huis. Dit jaar doen we dat niet. Het eerste rapport gaat in februari mee, we hebben dan meer gegevens om een goed rap-
port mee samen te stellen. (je ziet eigenlijk op geen enkele school meer dat er 3 rapporten per jaar mee gaan). Wel vinden we de 
oudercontacten reuze belangrijk, daarom houden we die, ook in deze periode in de planning. Maar net iets anders.  
De helft van de klas krijgt een huisbezoek, hiervoor maakt de leerkracht een afspraak (in sommige gevallen zijn de bezoeken al 
geweest), de helft die geen bezoek krijgt wordt uitgenodigd op de praatavond van 26/28 november. In februari verwachten we alle 
ouders op school, dan hebben we met iedereen n.a.v. het eerste rapport een tienminuten-gesprek en in juni bent u welkom voor 
een facultatief gesprek. Wij maken op dinsdag 12 november de planning voor de gespreksavonden, als u echt NIET kunt op 1 van 
beide avonden geef dat dan voor de 12e via de mail aan MIJ door, dan proberen we hier rekening mee te houden. Let wel: het be-
treft hier enkel de kinderen die GEEN huisbezoek krijgen deze weken.  
De leerlingen uit groep 8 worden door hun juf en meester uitgenodigd om samen met hun ouders een adviesgesprek te hebben voor 
het middelbaar onderwijs, zij krijgen sowieso geen huisbezoek.  
We zijn ook altijd gewend om op de praatavonden in november de gelegenheid te geven om aan een surprise voor de kinderen uit de 
onderbouw te werken, die mogelijkheid is er dit jaar ook gewoon. Meer informatie hierover krijgt u in een volgend schrijven.  
Het S-woord van 05 december wil ik nog even voor me uit schuiven namelijk…. 

- Nieuwbouw: 

De bouw ligt op schema, al het werk dat in achterliggende weken is gedaan zult u (als het goed is) niet meer terugzien want dat is 

onder de grond….de vloerdelen zijn in de vakantie gelegd en komende tijd zal de opbouw beginnen, binnenkort ziet u het gebouw 

uit de grond verrijzen….als de planning gehaald wordt staat het gebouw (inclusief dak) voor de kerstvakantie en kunnen de heren 

bouwers in de winterperiode warm en droog aan de slag om de binnenkant in orde te maken. Het doel is nog steeds om na de  

zomervakantie te starten in het nieuwe schoolgebouw. Vooralsnog wijst niets erop dat dit niet haalbaar is. Prettig dus! 
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- Nieuws uit groep 1b: 
Groep 1b is een hele enthousiaste en lieve groep kleuters! 

Na de zomervakantie zijn we eerst begonnen met elkaar leren kennen en ook leerden we hoe alles gaat op school.  

We luisteren naar Bijbelverhalen, zingen liedjes met de gitaar, maken knutselwerkjes en spelen graag buiten.  

Kiezen op het kiesbord gaat ook al heel goed en dat vinden we ook heel leuk. Want in de hoeken spelen is toch wel het  

allerleukst! Sommige kinderen zijn al ver met de puzzelrups. 

Elke week leren we een cijfer en we hebben ook al een letter geleerd. Op dit moment zijn we net begonnen met het  

thema Herfst. O ja: Op vrijdag krijgen we gymles van meester Michiel in het speellokaal. 

Nog voor de herfstvakantie hebben we gewerkt rond het thema van de Kinderboekenweek: Reis mee!  

 

Hieronder kunnen jullie lezen wat de kinderen van deze groep meenemen als ze op reis gaan: 

Diede: mijn tandenborstel, Sem: een koffer, Zani: speelgoed, Veerle: mijn zwempak, Jordi: mijn bal 

Tijn Veleke: mijn eigen huis, Lucy: mijn boek “Daar komt een kindje bij”, Loek: 5 knuffels, Evi: een knuffel 

Tijn Kievit: speelgoed en bekers, Vivyan: een knuffelbeer, Julian: heel veel knikkers en papa en mama en Mats 

Bram: mijn nieuwe knuffelbeer: Bram, Mees: het vliegtuig en mijn koffer, Sarah: mijn knuffel. 

Helaas waren Stan en Yenthe ziek! Groeten van de juffen en kinderen uit groep 1b.  

- Nieuws vanuit Pakistan: 

Wat vond ik het leuk en hartverwarmend om te horen dat jullie ook dit schooljaar voor Pakistan willen sparen. Inmiddels heb 

ik een goede relatie opgebouwd met de Good Shepherd School en daarom leek het me leuk om door te gaan met sparen voor 

hen. Deze school staat in een sloppenwijk aan de rand van Islamabad waar 2000 Christelijke families wonen. Als kinderen 

naar de Overheidsschool gaan kan dat vanaf 6 jaar. De jongere kinderen gaan niet naar school omdat ze te klein zijn.  

Daarom heeft de GSS zijn deuren geopend voor kinderen vanaf 4 jaar om hen voor te bereiden op de toets om toegelaten te 

worden op de Overheidsschool. Het is een christelijk schooltje wat 2 jaar geleden gestart is met 4 kinderen en nu 80 lln 

heeft. De ruimte is veel te klein maar grotere ruimte kost veel geld en dat heeft de school niet. Ouders kunnen net aan het 

schoolgeld betalen wat minimaal is. Jullie geld wordt besteed aan het draaien van de school zoals voor boeken, stoelen, ta-

fels, elektriciteit, salaris van leerkrachten etc. De kinderen leren Christelijke normen en waarden en moeten daarmee op  

6 of 7 jarige leeftijd naar de overheids Moslim school toe en bestand zijn tegen alles wat hen daar geleerd en verteld wordt. 

Het tweede project is de Small Flock Foundation iets buiten Lahore, waar 8 schooltjes zijn gestart voor kinderen van  

steenfabriekwerkers. Deze mensen zijn allemaal christen en worden als slaven behandeld.  

Hun kinderen werken mee op de steenfabrieken. Nu er scholen komen moet het leiderschap van de school  

ouders overtuigen dat hun kinderen beter naar school kunnen gaan om een andere toekomst te krijgen als hun ouders.  

Ouders denken korte termijn en missen inkomsten als hun kinderen niet meer meewerken op de  

steenfabrieken en ouders hebben allemaal een lening van de baas van de steenfabriek. De SFF betaalt leningen af met als 

voorwaarde dat ouders hun kinderen tot hun 15e naar school laten gaan. De kinderen zijn enorm  

gemotiveerd, ook al is de ruimte donker, zitten ze met 100 kinderen van 3 – 15 jaar in één ruimte. In de zomer snikheet,  

in de winter koud, maar ze komen. Er is vaak geen elektriciteit voor licht of een ventilator daarom wil Daud graag  

zonnepanelen aanschaffen voor deze schooltjes en hiervoor sparen jullie nu. 

Het derde schoolproject is helemaal in zuid Pakistan, in de woestijn tegen de Indiase grens aan.  

Daar wonen met name Hindu’s. Toen ik daar was vroegen de vrouwen aan mij of ik aub een leerkracht kon  

sturen. De vrouw van de zendeling die er in de buurt woont is leerkracht en gaat nu een paar mensen uit het woestijndorp 

trainen om de jongere kinderen les te geven. Die vrouw, Esther, moet er per auto naartoe.  

Ze heeft een 4-wheel drive auto nodig. De lokale zendeling heeft het meeste geld voor die auto bij elkaar gespaard maar 

komt nog 1000 euro te kort. Als hij die auto heeft kan hij ook verder de woestijn in om mensen te vertellen over Jezus door 

“Story telling”. En ze geven gezondheidslessen waarbij ze tussendoor het goede nieuws vertellen.  

Hierbij wat foto’s van deze 3 projecten waar ik bijna dagelijks contact mee heb en die enorm bemoedigd  

worden door jullie meeleven en gebed! 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “Jezus is de Goede 
Herder” centraal.  
Ook komt een tekst uit Openbaringen 
aan de orde: “Ik, Jezus, ben de 
stralende morgenster!” 

 

Groep 4/5: 
Bijbeltekst: Spreuken 3:9 

“Eer de Heer met al je rijkdom, met 

het beste van de oogst” 

 

Groep 6 t/m 8: 
Bijbeltekst: Mattheüs 13: 23 

“Het zaad dat in de goede grond is 

gezaaid, dat zijn zij die het woord 

horen en begrijpen. Zij dragen dan 

ook rijkelijk vrucht, deels honder-

voudig, deels zestigvoudig, deels 

dertigvoudig.”  

 
 
Jarigen: 
 
03 november: 
Jelle Janse, groep 6 
 
06 november: 
Charlotte Timmer, groep 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


