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Ouders in de school: 
Het was deze week een gezellige, georganiseerde, drukte in de 
school. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om een kijkje in 
het nieuwe schoolgebouw te nemen….en daar is gelukkig goed 
gebruik van gemaakt. Leuk! 
 
Studiedag groep 1-3 en Ukkie Pukkie: 
Volgende week woensdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 
3 en Ukkie Pukkie vrij. De collega’s hebben die dag een 
studiedag. Bespreekpunt is dan o.a. het gebruik en de 
inrichting van de hoeken in de lokalen en het gebruik van de 
hal in het kleutergedeelte. Succes! 
 
Kinderboekenweek En toen……. 
Dat is het thema van de Kinderboekenweek 2020.  
Op donderdag 1 oktober willen we deze week aftrappen met 
een gezamenlijke bijeenkomst in de grote hal van onze nieuwe 
school.  
De leerkrachten zullen zorgen voor een spetterende opening, 
zodat iedereen meteen in de stemming is om meer te gaan 
lezen over de geschiedenis, of andere onderwerpen. Wat doen 
we verder in deze week? In iedere groep staat een boek 
centraal, waarbij verschillende activiteiten worden gedaan. 
Ook is er een voorleesmiddag, waarbij kinderen lekker kunnen 
luisteren naar hun favoriete verhaal.  
En natuurlijk gaan we heel veel lezen! Aan het einde van de 
Kinderboekenweek zullen we jullie door middel van foto’s laten 
zien wat we allemaal gedaan hebben. 
Wil je thuis ook aandacht besteden aan de Kinderboekenweek, 
kijk dan eens op de website van de bibliotheek 
https://www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl/nieuws/
Kinderboekenweek-2020.html, de CPNB https://
kinderboekenweek.nl/knutsel-en-doe-tips-voor-de-thuiszitters/ 
of koop een mooi boek voor je kind  
(Bijvoorbeeld bij Evita http://evita-ermelo.nl of Riemer & 
Walinga https://www.deboekverkoopers.nl )   
Veel leesplezier! 

Jeugdsportfonds: 
In de bijlage treffen jullie de nodige informatie aan die 
betrekking heeft op het jeugdsportfonds. Doe er je voordeel 
mee! Voor vragen weten jullie collega Ada vast en zeker te 
vinden.  
 
 

Kalender: 

29 september: 
Fietsenkeuring 
 
30 september: 
Studiedag groep 1-3 
 
01 oktober: 
Start kinderboekenweek 
 
02 oktober: 
Hanneke van Kesteren jarig 

05 oktober: 
MR-vergadering 
 
06 oktober: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
07 oktober: 
Gebedsgroep 
 
09 oktober: 
Voorleeskampioenschappen 
 
16 oktober: 
Spelletjes ochtend groep 3-4 
Spelletjesmiddag groep 5-8 
Culturele voorstelling gr. 5/6 
 
19-23 oktober: 
Herfstvakantie 
 
27-30 oktober: 
Drempelonderzoek groep 8 
 
28 oktober: 
Hoofdluiscontrole 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
 
06 november: 
Filmochtend groep 1-2 
Filmmiddag groep 3-8 
 
10 november: 
Crea-middag groep 3-4 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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- Fietsencontrole: 
Een veilige fiets is van levensbelang.  
Voor velen is de fiets een belangrijk vervoermiddel. Naar werk, 
school vrienden, de voetbalclub…noem maar op! 
Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen zich op een 
veilige fiets door het verkeer begeven, en….als wij dat als 
school al vinden moet dat voor jullie als ouder helemaal een 
logische conclusie zijn, toch???! 
Volgende week dinsdag is de jaarlijkse fietsencontrole. Het 
perfecte moment om te laten checken of de fiets van je zoon/
dochter aan alle veiligheidseisen voldoet…..! 
Ik voeg de checklist in de bijlage toe. Kijk hier (ook vooraf!) al 
kritisch naar. Het is jammer dat een fiets niet goedgekeurd 
wordt. Nogmaals, zeker nu de herfstperiode met regen, wind 
en vroege duisternis aankomt is een fiets met goede verlichting 
en remmen een vereiste! Alle kinderen die dat willen kunnen 
op dinsdag hun fiets laten controleren door de medewerkers 
van Veilig Verkeer Nederland. Doe er je voordeel mee! 
 
- Filmmidddag vrijdag 06 november 
Dat we een enthousiaste ouderraad hebben….dat heb ik al 
eerder laten weten. Omdat er helaas ook zaken niet 
georganiseerd kunnen worden kijkt de OR wat wel mogelijk 
is….daarom hebben we een activiteit naar voren getrokken.  
De filmavond die voor januari op de planning staat is nu 
gepland op vrijdag 06 november. Helaas zonder ouders maar 
wel voor de kinderen. De leerlingen uit de kleutergroepen 
kijken op vrijdagochtend gezellig onder schooltijd.  
De leerlingen uit de andere groepen worden na schooltijd 
uitgenodigd. Hoe en hoe laat precies horen jullie later.  
Leuk dat dit weer opgepakt wordt! Succes bij de organisatie.  
 
- Oud Papier: 

Het is Chris van de Brink 
weer gelukt om een mooie 
oud-papier ophaallijst in 
elkaar te draaien.  
Dankzij de bereidwilligheid 
van veel ouders kan ook dit 
jaar weer papier/karton 
opgehaald worden.  
De opbrengsten van deze 
oudpapier-actie hebben als 

doel om even wat extraatjes te kunnen realiseren voor de 
school. Gelukkig is dat ook dit jaar weer gelukt!  
In de bijlage voeg ik het schema toe, mocht een datum niet 
uitkomen dan kan onderling geruild worden. Laat dit dan ook 
even aan Chris weten, dan blijft de controle aanwezig.  
Allemaal ontzettend dank voor jullie bereidwilligheid. 

Jarigen 

28 september: 
Eva Prins, groep 2a 
 
30 september: 
Vajen Kok, groep 3 
 
03 oktober: 
Louise Vierhouten, groep 7 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: 
Tot de herfstvakantie staat 
Marcus 10: 14 centraal. 
“ Laat de kinderen tot Mij komen, 
houd ze niet tegen.”  
 
Volgende week: 
 
Groep 4+5: 
Tekst: Johannes 1: 29 
“Daar is het Lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt”  

Groep 6-8: 
Tekst: Filippenzen 1: 26 
“Ik ben ervan overtuigd dat hij 
die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal 
voltooien op de dag van Christus 
Jezus” 
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Mede namens mijn collega’s wens 
ik iedereen een mooi (herfst?)-
weekend toe! 

Jozias de Koeijer  

 
Onderwijsassistenten: 
Ook dit jaar hebben we gelukkig weer een aantal onderwijsassistent die 
het hele jaar op onze school hun stage lopen.  
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor! We rekenen ook dit jaar weer 
op een heel prettige samenwerking. Dat moet weer goed komen! 
Succes, dames! 
 
Gabriëlle Vliek: 
Mijn naam is Gabriëlle Vliek en ik ben 21 jaar oud. Ik ben woonachtig in 
Ermelo en volg de studie onderwijsassistent aan Landstede Harderwijk. 
(Leerjaar 2) 
Ik loop stage in groep 1a bij juf Bertie en ben hier te vinden op 
donderdag en vrijdag. Ik hou van kinderen, lezen en leuke dingen doen 
met vrienden of familie. Ik heb er super veel zin in en hoop er een 
leuke/leerzame tijd van te gaan maken! 

Anniek Vreemann: 
Hooi! Mijn naam is Anniek Vreemann en ik ben 16 jaar oud. Ik kom 
uit Ermelo en volg de opleiding onderwijsassistent. Dit doe ik bij 
Landstede in Harderwijk. Dit jaar loop ik stage in groep 4 en wordt 
begeleid door Eline. Ik ben er op de donderdag en vrijdag. Ik vind 
het onwijs leuk om hier stage te mogen komen lopen, en de 
kinderen iets te kunnen gaan leren. Na deze opleiding wil ik door 
naar de PABO. Verder vind ik het erg leuk om te sporten en dan met 
voornamelijk turnen! Ik hoop dat we er een erg leuk jaar van gaan 
maken!  

Puck Beukering 
Mijn naam is Puck en ik ben 18 jaar. Momenteel volg ik de opleiding tot 
onderwijsassistent, op Landstede in Harderwijk, als derdejaars student. 
Bij mijn school hoort ook praktijk, en daarvoor loop ik stage op de 
Goede Herderschool. Ik ben drie dagen in de week aanwezig in groep 7, 
namelijk op de maandag, dinsdag en vrijdag. Naast school vind ik het 
leuk om te mountainbiken, wandelen en om te hardlopen. Om een 
zakcentje te verdienen, werk ik bij het hotel De Heerlickheijd in de 
bediening. Ik hoop aankomend schooljaar veel te leren en veel plezier 
te hebben! Groet, Puck 
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