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01 oktober: 
Speelgoedmiddag 1-3 

Creamiddag 3-4 
02 oktober: 

Start kinderboekenweek 
Hanneke jarig 

Voetbaltoernooi gr. 3/4 
03 oktober: 

Cursus Gert Schipper 
08 oktober: 

Crea-middag 3-4 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
09 oktober: 
Gebedsgroep 

Voetbaltoernooi groep 5/6 
10 oktober: 

Dag van de duurzaamheid 
Boekenmarkt 
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 

18/20/21 november: 
Vader en moeder ochtend 

26 + 28 november: 
Adviesgesprekken groep 8 

Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

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 
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Schoolnieuws 

 

 
 
- Ank van Dienst: 
Deze week vierden we de verjaardag van onze schoonmaakster, Ank! 
Ook stonden we stil bij het feit dat ze dit schoonmaakwerk al 40 jaar doet op onze school…..we vonden dat zo’n  
prestatie dat we hier op hebben geproost met elkaar. 

- Nieuwbouw: 

Vorige week is de fundering gestort en deze week zijn de verdere voorbereidingen voor het leggen van de vloeren 

gedaan. De bouwplaats is opgevuld met wat extra zand, de plekken voor de ondermuren zijn  

uitgezet en daar gaat men komende week mee aan de gang. De bouw loopt op schema, dat is ook prettig om te    

noemen/constateren.  En, over het algemeen valt het met de overlast ontzettend mee. We hebben goed overleg met 

de bouwers en kunnen onderling goed zaken afstemmen. Ook qua veiligheid is ‘t geheel goed geregeld.  

Het bouwverkeer en de plekken waar de kinderen de school inkomen zijn goed gescheiden.  

Kortom: het verloopt vooralsnog allemaal plezierig.  

- Speelgoedmiddag: 

Op dinsdagmiddag 01 oktober mogen de leerlingen uit de groepen 1-3 hun speelgoed mee naar school  

nemen voor de speelgoedmiddag.  

- Kinderboekenweek: 

Vanaf maandag 30 september tot en met donderdag 10 oktober willen wij als school aandacht besteden aan de     

Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek 2019 gaat over voertuigen. Reis met een fietstaxi, een  

huifkar, een hogesnelheidstrein of een onderzeeboot. Ontdek de ruimte met een raket, beleef avonturen op een  

cruiseschip, verken een land met een camper, trek rond met een bakfiets of zeil de wereld rond op een catamaran. 

Met verschillende boeken kun je op stap met een willekeurig voertuig. In elke groep wordt er aandacht besteed aan 

dit thema. Het themalied zal in elke groep gezongen worden als aftrap van deze week. De onderbouw begint met een 

voorstelling op school en we ronden de Boekenweek af op donderdagmiddag met een boekenmarkt. Als ouder bent u 

tussen 15.00 uur en 15.30 uur hartelijk welkom om deze boekenmarkt te bezoeken. Het is de bedoeling dat de  

kinderen zelf boeken verkopen en kopen van 0,50 cent tot maximaal 1,50 euro. De opbrengst van deze boekenmarkt 

zal besteed worden aan het schoolplein van de nieuwe school.     

- Hanneke jarig: 

Woensdag is het feest want collega Hanneke verjaart en daar willen we haar hartelijk mee feliciteren!  

Maak er een leuke dag en een top jaar van. 

- Hoeveelheid docenten: 

Afgelopen week constateerde ik dat we het op onze school best wel getroffen hebben met de personele bezetting. 

We hebben voor alle groepen goede groepsleerkrachten, daarnaast hebben we de nodige  

ambulante collega’s rondlopen. Er is ruimte voor extra ondersteuning (onderwijsassistenten in de persoon van Stefan 

en Lisa en een leerkracht in de persoon van Eline). Collega Ada heeft 2 1/2 dag de gelegenheid om invulling te geven 

aan de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, ook kan ze haar rol als gedragsspecialist verder invullen en waar 

nodig neemt ze de ambulante tijd van de bouwcoördinator Henk waar. 

De intern begeleider, Gea, is 2 1/2 dag beschikbaar voor haar taken.  

Er zijn docenten die scholing volgen en die ook worden vervangen door collega’s. Heel goed.  

Op donderdag is Yoshi vrijgeroosterd om technieklessen te verzorgen voor alle groepen.  

De nadruk hierbij ligt wel op de bovenbouw maar alle groepen zullen met deze “techniekmeester” te  

maken krijgen!  

Op vrijdagochtend krijgen de groepen 3, 5 en 6 gym van gymdocent Saskia en de kleuters krijgen gym van meester 

Michiel (zie achterzijde Babbelaar). 

In het kader van de muzikale vorming krijgen de bovenbouwgroepen t/m eind november muzieklessen van een 3-tal 

muziekdocenten. De leerlingen uit de groepen 3 en 4 hebben een x-aantal zanglessen, deze  

lessen worden verzorgd door zangjuf Roos.  

En om het helemaal af te maken, op maandag hebben de groepen 5/6 om de week een zwemles,  

uiteraard ook verzorgd door gediplomeerde zwemdocenten.  

- Huiswerk spelling 

We gaan in groep 5 t/m 8 één keer in de twee weken woorden meegeven. 

Dit zijn de zogenaamde weetwoorden. 

Weetwoorden, kan je niet in een categorie onderbrengen, maar moet je gewoon uit je hoofd leren. 

We geven de woorden mee en verwerken deze woorden in een dictee. 

Op deze manier hopen we dat de leerlingen de ‘weetwoorden’ ook onder de knie krijgen! 

- Save the date! 

Vrijdagmiddag en avond 11 november (16 uur en 19 uur) organiseert de OR een gezellige middag/avond voor ouder en 

kind. Zin om samen met uw zoon of dochter naar een leuke film te gaan?!  

Noteer deze datum dan alvast in uw agenda. Meer details volgen later!  
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- Nieuws uit de groepen: groep 5: 

Vrijdag 13 september hebben de leerlingen kennis gemaakt met de trompet, de trombone en de 
hoorn. De docenten hebben het een en ander over de instrumenten verteld. Ze hebbend een mu-
ziekstuk gespeeld en de kinderen bij een lied begeleid. Daarna mochten de leerlingen een lijstje 
maken waarop zij konden aangeven welk instrument zij het liefst zouden willen bespelen. Zo 
maakten alle leerlingen een top drie. De meester kon alle leerlingen een instrument geven die ze 
als eerste of als tweede gekozen hadden. Bij alle drie de instrumenten moesten de leerlingen leren 
hoe ze het instrument moesten uitpakken en in elkaar zetten. Vanzelfsprekend ook hoe ze het in-
strument vast moesten houden en hoe de leerlingen hun lippen moesten houden om er geluid uit te 
krijgen. Dat was best wel lastig. Op de hoorn hebben de leerlingen d.m.v.  gebruik te maken van 
de ventielen geleerd een c, d en f te spelen. Op de trombone speelden de leerlingen een d, f en g. 
Bij de eerste techniekles hebben de leerlingen het over vliegtuigen en vliegen gehad. De leerlingen 
hebben een vliegtuig gevouwen. Buiten hebben de kinderen de vliegtuigen laten vliegen. Nu moe-
ten de leerlingen de volgende les een vliegtuig gaan bouwen.  

- Voorstellen gymdocent: Michiel van Schoonhoven: 

Ik wil mij graag even voorstellen, mijn naam is Michiel van Schoonhoven 

en ik ben 21 jaar oud en woon in Vaassen. In juni dit jaar ben ik  

afgestudeerd aan de opleiding Sportkunde aan de CALO in Zwolle en ben 

ik begonnen als buurtsportcoach bij Heel Ermelo Beweegt. Komend jaar 

ga ik de Nijntje beweeglessen verzorgen voor groep 1 en 2, tijdens deze 

lessen zal ik de kinderen spelenderwijs de essentiële basisvormen van 

bewegen aanleren. Met als doel het werken naar het Nijntje  

beweegfeest aan het eind van het schooljaar.  

Naast het lesgeven geef ik ook beweegactiviteiten op de kinderdagopvang en organiseer ik het 55+ 

beweegprogramma.  

- Voorstellen gymdocent: Saskia Lieman: 

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Saskia Lieman, 22 jaar en woon in 

Ermelo. Ik werk sinds augustus als buurtsportcoach bij Heel Ermelo Beweegt. 

Zelf houd ik natuurlijk erg veel van sporten. Ik zit in het eerste van de  

korfbalclub Dindoa en train daar ook jeugdteams. Een andere grote hobby van 

mij is zeilen. Bij Heel Ermelo Beweegt heb ik verschillende taken.  

Voor een deel van mijn werk geef ik de gymlessen op de Goede Herderschool. 

Ook heb ik een aantal buurtsportcoach taken. Ik houd me bezig met beweeg-

programma's voor 55+ en zal jongeren van Groot Emaus begeleiden in hun 

zoektocht naar een leuke sport of vereniging. Ook ga ik aan de slag met spelen, bewegen en  

sporten in de buitenruimte.Samen met het team Heel Ermelo Beweegt organiseer ik vele sport, - 

en spel activiteiten in de gemeente. Het eerste evenement is het pleinfestijn op 19 september in 

de Nationale Sportweek. Als je vragen hebt, spreek me gerust aan.  

 

Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn Saskia Lieman (22 jaar),    
Stijn Sundermann (24 jaar) en Thom Strijland (26 jaar). Wij werken als 
buurtsportcoach binnen het team van Heel Ermelo Beweegt. Samen met het 
team Heel Ermelo Beweegt organiseren wij vele sport - en spelactiviteiten 
in de gemeente. Deze herfstvakantie is er ook een activiteit gepland, houd 
daarom onze site of facebook-pagina in de gaten.  
Ons doel voor dit jaar is uw kind leuke en vooral uitdagende gymlessen te 
geven waarbij ze veel kunnen leren en motorisch vaardiger kunnen worden.  
Aankomende zaterdag (29 september) is er bij Sparta een Freerun Event 

voor kinderen vanaf 10 jaar. Meer info is te vinden op onze facebook.  

Mocht u nog vragen hebben, schiet ons dan gerust een keer aan. 

Of kijk op: heelermelobeweegt.nl  

https://www.facebook.com/HeelErmeloBeweegt/ 

https://twitter.com/ErmeloBeweegt 

- Creamiddagen 3/4 

Erg leuk dat zich zoveel ouders hebben aangemeld voor de begeleiding van de crea-middagen voor 

de groepen 3/4. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de te begeleiden groepjes niet zo groot zijn 

en dat is voor iedereen beter! De crea-middagen zijn op 01 oktober en 08 oktober. Veel plezier! 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken een Bijbeltekst uit Spreuken 
en het lied “De Here zegent jou” 
centraal. 

 

Groep 4/5: 
Lied:  

“Nu gaan de bloemen nog dood.” 

 

Groep 6 t/m 8: 
Lied: 

“Neem mijn leven, laat het Heer” 

 
Jarigen: 
 
 
28 september: 
Eva Prins, welkom 
 
30 september: 
Vajen Kok, groep 2 
Sander Palma, groep 8 
 
03 oktober: 
Louise Vierhouten, groep 6 
 
04 oktober: 
Jacob van de Werfhorst, groep 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


