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11 + 13 februari: 
Praatavonden 

20 - 28 februari: 
Voorjaarsvakantie 

01 maart: 
Ank Pelzers (UP) jarig 

02 maart: 
Start tutorlezen 

03 maart: 
Speelgoedmiddag 1-2 

04 maart: 
Hoofdluiscontrole 

09 maart: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
11 maart: 

Excursie groep 2 
Biddag 

Gebedsgroep 
16 maart: 

OR-vergadering 
17 + 24 maart: 

Crea-middag groep 3/4 
18 maart: 
Erica jarig 

Studiedag groep 1-3 
19 maart: 

Kangoeroewedstrijd 
20+27 maart: 
Crea groep 5-8 

29 maart: 
Gea jarig 
01 april: 

Grote Rekendag 
Voetbaltoernooi gr. 8 ? 

02 april: 
Elsbeth jarig 

07 april: 
Speelgoedmiddag 1-2 

09 april: 
Gebedsgroep 
Paasviering 

Leerlingen 12 uur vrij 
10-13 april: 
Paasweekend 

14 april: 
Excursie groep 4 

Ledenvergadering 
15 april: 

Excursie groep 6 
15-17 april: 

Centrale Eindtoets groep 8 
16 april:  

Excursie groep 1a/1b 
17 april: 

Excursie groep 5 
23-24 april: 

Koningsspelen en  
schoolovernachting 
27 april - 08 mei: 

Meivakantie 
29 april: 

Tiny (schoonmaak) jarig 
11-13 mei: 

Korfbaltoernooi 
12 mei: 

Speelgoedmiddag 1-2 
13 mei: 

Hoofdluiscontrole 
14 mei: 

Cultuur groep 3/4 
15 mei: 

Juffen-en meesterdag 
groep 5-8 
20 mei: 

Gebedsgroep 
Spelletjesmoment 3-7 

21+22 mei: 
Hemelvaartsweekend 

25 mei: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
27-29 mei: 

Schoolkamp groep 8 
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Schoolnieuws 

 

 
- Open dag: 
Laatst hebben we een heel goed bezochte open dag gehad. Veel belangstellende ouders zijn met hun  
kind(eren) langs geweest om de school te bezoeken. We hebben al de nodige aanmeldingen ontvangen, 
dat is altijd goed met het oog op de toekomst. Als u uw eigen kleine zoon of dochter die voor de kerst 
2021 4 jaar wordt nog niet hebt ingeschreven…..doe dat dan snel dan kan ik ’t geheel in orde maken en 
heb ik weer een duidelijker beeld voor komende periode. Het inschrijfformulier is bij mij op kantoor op te 
halen maar ook te vinden op de startpagina van de schoolsite.  
 - Praatavonden: 
Komende week vinden op dinsdag en donderdag de praatavonden over het eerste schoolrapport plaats.  
De planning voor deze gesprekken is via uw zoon/dochter vorige week mee naar huis gekomen.  
- Volgende Babbelaar: 
Vanwege de voorjaarsvakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief (pas) op vrijdag 06 maart.  
Tussentijds zal er nog wel het nodige gemaild worden.  
- Bestuursvergadering: 
Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de nodige lopende schoolzaken besproken. Ook hebben we ‘t 
gesprek gevoerd over de bestuurlijke vorm die we op dit moment hanteren. Hierin zijn bepaalde keuzes 
gemaakt, onder andere op advies van de schoolinspectie. Binnenkort zullen we de besluiten nader        
toelichten. In elk geval moeten de vormen die gehanteerd worden praktisch zijn op de werkvloer.  
Ik denk dat hetgeen we nu gekozen hebben praktisch en werkbaar is. Wordt vervolgd.  
- Kerk en school: 
In de groepen wordt volop gewerkt aan het thema “Volg je dromen”. De verhalen worden verteld, er zijn 
veel liedjes die gezongen zijn rondom dit onderwerp en er wordt hard gewerkt aan een presentatie die 
door een aantal leerlingen uit groep 7/8 in de kerk getoond zal worden.  
We ronden deze dienst van kerk en school af met de viering tijdens een kerkdienst op zondagochtend 09 
februari. Deze dienst is in de Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg 43. De viering begint om 09.30 uur.  
U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.  
- Geen zaalvoetbaltoernooi: 
Dit jaar krijgt de organisatie van het zaalvoetbaltoernooi om verschillende redenen niet voor elkaar om 
het toernooi te organiseren. De laatste jaren was het soms al twijfelachtig of dit  
toernooi wel/niet door zou gaan…..dit keer is dat dus helaas het geval.  
Of dit definitief is voor de komende jaren is nu niet bekend. In elk geval hebben de kinderen in de voor-
jaarsvakantie geen toernooi!  
- Excursie groep 1a/b: 
De excursie van groep 1a/b is verplaatst van 10 maart naar 16 april. Dat even voor uw agenda. 
- Start tutorlezen: 
Na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen uit groep 8 de kinderen uit groep 3 ondersteunen met het da-
gelijks lezen van leesboekjes. Dit doen we al jaren om de kinderen echt onder te dompelen in het lezen. 
We zien na een periode van zo’n 7/8 weken goede groei bij de kinderen. Heel goed om te zien.            
Sowieso is lezen belangrijk, niet enkel in groep 3…...pak dus zelf ook maar eens een boek en ga met uw 
zoon/dochter lekker lezen.  
Dit is leuk en komt het leesniveau ten goede. Succes!    
- Studiedag: 
Voorafgaand aan de voorjaarsvakantie hebben we samen met alle collega’s een studie-bijeenkomst.  
We bespreken allerlei verschillende kleinere onderwerpen. Goed om op vaste momenten even met hele 
team om tafel te kunnen en daar wat meer tijd voor te hebben dan na schooltijd.                              
Naast wat onderwijsinhoudelijke onderwerpen zullen we met elkaar ook de landschapsarchitect           
ontvangen, met haar kijken we verder naar de plannen die we hebben voor de inrichting van het buiten-
terrein. Als het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd zal de peuterspeelzaal en het schoolgebouw             
afgebroken worden, daarna wordt het nieuwe buitenterrein ingericht. Hierover gaan we met elkaar het 
gesprek verder aan. Ook de dames van Ukkie Pukkie zijn dan uiteraard van de partij.                                     
We rekenen op een goede bespreking.   
- Hoofdluiscontrole: 
Woensdag na de vakantie staat er een luizencontrole in de agenda. Wilt u hier rekening meehouden? BVD! 
- Jarige: 
Op 01 maart is collega Ank (Ukkie Pukkie) jarig. Van deze plaats feliciteren we haar alvast hartelijk met 
haar verjaardag en wensen haar een mooi nieuw jaar toe.  
- Voorjaarsvakantie: 
De kinderen hebben van 20-28 februari vakantie. Geniet van de vrije tijd en daarna gaan we er weer met 
frisse moed en (hopelijk) veel energie tegenaan! 
- Speelgoedmiddag groep 1/2: 
De kleuters hebben op dinsdag 03 maart hun speelgoedmiddag.  
- Schoolovernachting - legertenten gevraagd: 
Dit jaar hebben we weer een schoolovernachting met elkaar. Van donderdag 23 april op vrijdag 24 april 
slapen alle kinderen in de school (of bij de school). Het is de bedoeling dat de kleuters in het schoolge-
bouw slapen en de overige kinderen “kamperen” op het grote voetbalveld naast de school. Binnenkort 
krijgt u hier veel meer informatie over. Voor nu wil ik alvast een vraag in de week leggen….voor de  
groepen 3 en 4 ben ik op zoek naar een paar grote legertenten waar deze groepen kunnen slapen. Vier 
jaar geleden sliepen deze kinderen in grote (verwarmde) partytenten maar dat was toch iets te fris. Daar-
om mijn vraag of er iemand connecties heeft en aan een paar legertenten kan komen voor deze groepen, 
in totaal gaat het om ca 55 leerlingen en begeleiders die hierin slapen. De groepen 5-8 slapen in andere 
tenten, hierover ontvangt u binnenkort een inventarisatieformulier….want net als 4 jaar geleden hebben 
we de hulp hierbij ook nodig van de ouders bij het beschikbaar stellen en opzetten van de tenten...Wordt 
zodoende vervolgd! Nu zijn dus eerst legertenten gevraagd! Wie kan ons helpen? BVD!  
- Film: 
Op 25 februari is in de voorjaarsvakantie in Ons Huis een gezellige middag voor de kinderen.  
Van 14.15 –15.30 uur voor de jonge kinderen tot ongeveer groep 6 om iets te knutselen. De wat oudere 
kinderen die dit leuk vinden zijn natuurlijk ook welkom. Voor de oudere kinderen is er vanaf 15.45 uur een 
filmmiddag tot ongeveer 17.30 uur. Je bent van harte welkom! Zet u het in de agenda??! 
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- Nieuws uit groep 1b 
Wij werken deze weken over het thema Museum. We hebben al de Mona Lisa versierd, en we  
weten dat ze in Parijs te vinden is. We hebben het gehad over Piet Mondriaan die alleen maar  
de kleuren rood, geel, blauw en zwart gebruikte voor zijn beroemde schilderijen en we hebben    
geprobeerd om zo'n vakkenschilderij na te maken met elkaar.  
We hebben het Melkmeisje besproken en de Nachtwacht bekeken.  
De kinderen herkennen deze schilderijen in de museumboeken die we hebben in de klas, zo 
leuk.  En natuurlijk zijn de kinderen zelf allemaal kunstenaars!  
We hebben ook geoefend om een standbeeld te zijn, best moeilijk om stil te blijven staan.  
Hoewel, als de bewaker even niet oplet kunnen de beelden toch van houding veranderen!  
Tot aan de voorjaarsvakantie werken we nog lekker door aan dit veelzijdige thema.  
Groetjes van groep 1b, juf Elsbeth en juf Geanne.  
 
- Nieuws uit groep 1a: 
Na een uitgeruste kerstvakantie beginnen we met 5 nieuwe kleuters erbij, Reinier, Senn, Rosalynn, 
Emily en Sander. We zijn al met z’n twaalven! Zo wordt de kring steeds groter en we kunnen nu      
ook in echte groepjes aan het werk. We hebben zelf ons eigen kunstwerk getekend en geschilderd 
en boetseerden een beeld van klei. Komende week beginnen we met het knutselen voor Kerk & 
School, luisteren we naar de Bijbelverhalen en leren nieuwe liedjes. 
Dubbel genieten is het als meester Michiel en juf Mireille komen voor gym en dans.  
Lekker bewegen in de gymzaal, hoe leuk is dat! Net als op het voetbalveld. 
Als je het zonnetje van de week bent heb je helemaal geluk.  
Je mag dan leuke dingen uitkiezen om te doen in en met de klas.   
Kortom, elke dag genieten van en met elkaar,  ook de juf! 

- Nieuwbouw: 
Wat ziet een gebouw er opeens een stuk mooier uit als de kozijnen en het glas zijn aangebracht. 
Dat is het geval bij ons nieuwe schoolgebouw. Sinds deze week is de school hiervan voorzien. 
Aan de binnenzijde is men druk bezig met de aanleg van de vloerverwarming, ook is een start ge-
maakt met het aanbrengen van de betondekvloer over het gehele oppervlak. Alle leidingen voor de 
elektra zijn ook getrokken en komende periode zal een start gemaakt worden met het optrekken 
van de binnenwanden zodat de lokalen echt als zodanig zichtbaar worden! Erg leuk allemaal.  

 

 

 

 

 

 

 

- Schaken: 
Afgelopen woensdag hebben leerlingen uit de bovenbouw meegedaan aan het schoolschaaktoernooi. 
Onder leiding van juf Ada hebben de leerlingen zich in de achterliggende weken goed voorbereid op 
dit toernooi. Langzamerhand waaide er echt een schaakvirus in de groepen. Erg goed! 
Zoals een ouder tegen me zei: “weer eens wat anders dan voetbal!”, en dat is zo! 
Uiteindelijk is een team van de GHS op de 3e plaats geëindigd. Een mooie prestatie.  
Volgend jaar doen we zeker weer mee….misschien dat we ook eens een GHS-schaaktoernooi kunnen 
organiseren. Dan is er in elk geval 1 ding zeker: Ik zal dat toernooi NIET winnen!  
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “God kent jou vanaf 
het begin” centraal.  
Ook komt een tekst uit Prediker 9:9 
aan de orde: “Geniet op alle dagen 
van je leven, die God je heeft  
gegeven” 
 
Groep 4/5: 
Volgende week: 
Psalm: 105: 5 
Daarop volgende week: 
Lied: “Alzo lief had God de wereld” 
Na de vakantie: 
Filippenzen 4: 6 
“Wees in geen ding bezorgd, maar 
laat je verlangens in alles door bid-
den en smeken met dankzegging 
bekend zijn bij God.” 
 
Groep 6 t/m 8: 
Volgende week: 
Psalm 56: 5 
Daarop volgende week: 
Lied: “Machtig God, sterke rots!” 
Na de vakantie: 
Deuteronomium 6: 4/5: 
Hoor Israël, de Here onze God, de 
Here is één. Gij zult de Here uw God 
liefhebben met heel uw hart, heel 
uw ziel en met heel uw kracht!” 
 
 
Jarigen: 
 
08 februari: 
Sven Palma, welkom 
 
11 februari: 
Bart van den Brink, groep 8 
 
13 februari: 
Jesse Klaassen, welkom 
Thomas Kroon, groep 6 
 
20 februari: 
Diede Admiraal, groep 1b 
Willem Franken, groep 4 
Nils van den Hazel, groep 7 
Tobias de Vries, groep 5 
 
25 februari: 
Justin Grift, groep 2 
Luna Links, groep 8 
 
27 februari: 
Sanne van Nijhuis, groep 8 
 
01 maart: 
Luke van den Brink, groep 5 
 
05 maart: 
Benjamin van der Deure, groep 3 
Lukas Luteijn, groep 2 
Evan van de Werfhorst, groep 4 
 
06 maart: 
Sara Klaassen, groep 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruit: 
 
Meloen/appel/sinaasappel 
 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik ieder-
een een mooi 
weekend toe! 
  
 
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 
 


