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Vergadering bestuur/ MR: 

Tijdens deze gezamenlijke vergadering van afgelopen maandag hebben we o.a. 
de meerjarenbegroting voor de periode van 2021-2025 doorgesproken en 
goedgekeurd. Als school staan we er goed voor. We doen deze jaren veel 
investeringen in en om de school. Alles in het belang van de kinderen. 
We kunnen dat ook doen omdat we in afgelopen jaren een mooi eigen 
vermogen hebben opgebouwd. Een deel van dit vermogen zetten we in om de 
punten op de i te zetten! Wat we ook in de begroting hebben opgenomen is de 
ruime personele formatie die we op onze school hebben. Er zijn veel mensen 
die naast de reguliere groepsleerkrachten extra taken verrichten. Als je al jaar 
en dag meedraait op de GHS heb je dat mogelijk niet door maar als je even wat 
rondvraagt bij familieleden of vrienden die hun kinderen op een andere school 
hebben weet ik vrij zeker dat je je zult realiseren dat we het op de GHS best 
wel goed doen…..! Soms moet je dit zelf gewoon even zeggen :-) 
 
Verder hebben we tijdens dit overeg allerlei lopende zaken besproken. We 
hebben o.a. ook stilgestaan bij het continurooster dat we nu hanteren.  
Hier zullen we na de kerstvakantie verder op terugkomen, dit heb ik in een 
vorig schrijven ook al aangegeven.  
 
Kerst: 

Woensdag 16 december vieren we met de kinderen ’s avonds het kerstfeest in 
de school. We verwachten de kinderen die avond feestelijk gekleed op school.  
Volgende week horen jullie meer details over de tijdstippen voor het halen en 
brengen. Ook zullen we dan meer laten weten over de wijze waarop jullie deze 
viering (op een later moment, niet live) kunnen meebeleven.  We zijn er in elk 
geval druk mee om er voor de kinderen een heel mooi feest van te maken!  
Aanstaande maandag zal de school, ook aan de binnenzijde, in kerstsfeer 
worden gebracht. Het is echt jammer dat jullie enkel de buitenkant kunnen 
zien, maar ook die ziet er sfeervol uit. Dan nog even voor de agenda, de 
kinderen hebben op donderdag 17 december gewoon de hele dag school. 
Vrijdag 18 december hebben ze allemaal een vrije dag, dan start de 
kerstvakantie.  
 

Geanne jarig: 

Maandag verjaart collega Geanne. Hopelijk zijn er na het sinterklaasweekend 
nog cadeautjes overgebleven om haar te verwennen. Van harte proficiat en een 
mooi nieuw levensjaar toegewenst! 
 
Studiedag: 

Woensdag 09 december hebben we een studiedag ingepland voor de collega’s ut 
de groepen 4 t/m 8. De kinderen uit deze groepen hebben die dag een 
ochtendje vrij. We zullen tijdens deze studiedag o.a. stilstaan bij verschillende 
rekenmethodes en hoe we ‘ de hogere orde denkvragen ‘ in onze school meer 
kunnen toepassen. Als je denkt….waar heeft hij het nou weer over? Geen 
probleem. Binnenkort zal Yoshi hier in de Babbelaar wat meer over schrijven…!  
Ook Hanneke schuift die ochtend aan bij deze studiedag, oud collega Gea zal 
die ochtend groep 3 voor haar rekening nemen. 

Kalender: 
 
07 december: 
Geanne vd Beukel jarig 
 
08 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 
 
09 december: 
Studiedag groep 4-8 
 
16 december: 
Kerstviering leerlingen 
 
17 december: 
Spelletjesmiddag groep 3-8 
 
18 december-01 januari: 
Kerstvakantie (incl. vr. 18/12) 
 
28 december: 
Eline Karssen jarig 
 
02 januari: 
Ada Spelt jarig 
 
04 januari: 
Nieuwjaarsontbijt, team:  
Start leerlingen 10 uur 
 
05 januari: 
Speelgoedmiddag groep 1/2 

06 januari: 
Hoofdluiscontrole 
 
11 januari: 
Alitha van Leuveren jarig 
Ouderraadsvergadering 
 
11 - 20 januari: 
Toetsweek groep 3-8 
 
13 januari: 
Gebedsgroep 
 
 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Speelgoedmiddag: 

Dinsdagmiddag 08 december hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 hun 
speelgoedmiddag. ’t Is maar dat jullie het weten. 
 
Juf Joëlle:  

Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn 
naam is Joëlle Schepenaar en ik woon in Ermelo. Ik ben 21 
jaar oud en afgelopen schooljaar afgestudeerd van de 
PABO op de CHE. Ik ben momenteel werkzaam als invaller op 
verschillende scholen in de omgeving Putten en Ermelo. Ik 
ben gek op lesgeven, honden en lezen!  
Ik zal mogelijk op de maandag en dinsdagen te vinden zijn 
op de Goede Herderschool voor de groepen 3 t/m 8. 
 Wie weet tot ziens!  
 Met vriendelijke groet,  Joëlle Schepenaar  
 

Juf Marije: 

Vanaf volgende week is collega Marije in elk geval op de maandag en dinsdag 
weer op de werkvloer te vinden. Haar ouderschapsverlof-periode is dan voorbij. 
We zijn blij dat ze de werkdraad weer oppakt. Dit jaar zal Marije op deze twee 
dagen ambulante taken verrichten. Hierover is al afstemming geweest met 
Gea. Mogelijk zal Marije soms een dagje een klas van iemand overnemen mocht 
dit nodig zijn. Maar, hoe dan ook: Mooi dat je weer terug bent, Marije. En 
ondanks het feit dat je al de nodige jaren werkzaam bent op de GHS……….  
“ welkom op je nieuwe werkplek!”  

Sinterklaasfeest: 
Vanochtend hopen we Sinterklaas en zijn pieten te ontvangen in de school. Ik 
heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij er een leuk (en coronaproof) 
spektakel van hoopt te maken! In elk geval hebben de hulppieten hun stinkende 
best gedaan……wat hebben we een stel mooi surprises uitgestald zien worden in 
de grote hal. De kinderen keken hun ogen uit. Leuk om deze kunstwerken op 
die manier extra onder de aandacht te brengen. Foto’s van vandaag zullen op 
de schoolsite en facebook worden geplaatst.  

 

              

Jarigen 

 
09 december: 
Madelin Moerdijk, groep 4 
Rick Wiegersma, groep 5 
 
10 december: 
Lynette Hop, groep 5 
 
13 december: 
Amélie Hofman, welkom 
Morris Schalk, groep 7 

 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: november/december 
Johannes 10: 11 
“ Ik ben de Goede Herder, de Goede 
Herder geeft zijn leven voor de 
schapen!”  
 
Groep 4 - 8:  
Bijbeltekst: Johannes 12: 46 
 
“ Ik ben het licht dat naar de wereld is 
gekomen, opdat iedereen die in Mij 
gelooft niet meer in de duisternis is.” 

 
 

 
Volgende week krijgen de kinderen 
een stuk watermeloen, sinaasappel 
en een peer van school! 

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

Jozias de Koeijer
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