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Hoofdluiscontrole 
Voorzien van mondkapjes hebben de ouders deze week de kapsels van 
de kinderen weer onder handen genomen.  
Mocht er luis zijn geconstateerd dan zijn betreffende ouders reeds 
door mij geïnformeerd.  
 
Vacature Medezeggenschapsraad: 
In totaal hebben zich 4 ouders gekandideerd voor een plaats in de MR, 
een heus record kunnen we gerust zeggen! (In Amerika is komende 
week een stuk minder te kiezen zullen we maar zeggen….) 
Per gezin kan 1 stem worden uitgebracht. Het stemmen zal online 
plaatsvinden. De kandidaten zullen zich in de mail die ik maandag 
verstuur nader aan jullie voorstellen. Ook mail ik dan de link naar de 
snelkoppeling van het stemformulier. Maak hier gebruik van.  
De stemming is opengesteld vanaf maandagochtend  02 november 
10.00 uur t/m donderdag 05 november om 17.00 uur.  
Graag laten we dan op vrijdag weten wie zijn/haar rol in de MR nadien 
kan innemen. Dank voor het kandideren en alvast dank voor het 
uitbrengen van jullie stem.  
 
Filmdag, vrijdag 06 november: 
De ouderraad is druk met de organisatie van de filmdag. Leuk! 
De kleuters kijken de film in de ochtend in de klas, de kinderen uit 
groep 3/4 worden om 13.00 uur weer op school en kunnen rond 14.30 
uur weer opgehaald worden.  
De kinderen uit de bovenbouw hebben om 15.15 uur de start van de 
film. Ik verwacht dat de film uiterlijk om 17.00 uur is afgelopen. 
We gaan er vanuit dat de kinderen uit de bovenbouw zoveel mogelijk 
zelfstandig naar school komen, dat scheelt weer ophalen!  
We gaan er een leuke dag van maken met elkaar. 
 
DB-vergadering: 
Maandag kom ik met Liesbeth Knol en Wouter Timmer bijeen in 
vergadering. Wij hebben dan onze bestuursvergadering. Bespreekpunt 
is o.a. de meerjarenbegroting van 2021-2025. Deze zullen we eind 
november ter goedkeuring voorleggen aan het toezichthoudend 
bestuur en de MR.  
 
Dankdag - woensdag 04 november: 
“ Dank God in alles!”, dat is het thema van de HGJB tijdens de 
dankdag van dit jaar. Ondanks het feit dat het voor velen een heel 
hectische periode met mogelijk veel vragen en uitdagingen is geweest 
(en nog steeds is), is het weer dankdag. Het is goed en belangrijk om 
ons, juist ook in deze tijd, niet blind te staren op de zaken die niet 
goed lopen…..maar ook het goede zien en benoemen! Het uitspreken 
van deze zaken naar elkaar en God is een goede gewoonte.  
Daarom vieren we ook in deze tijd, dankdag!! 

Kalender: 

02 november: 
Ouderraadsvergadering 
 
03 november: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
Gebedsgroep 
Schoolontbijt 
Dankdag 
 
06 november: 
Filmochtend groep 1-2 
Filmmiddag groep 3-8 
 
10 november: 
Start levering schoolfruit 
 
13+20 november: 
Crea-ochtend groep 3-4 
Crea-middag groep 5-8 
Excursie groep 8 
Henk Bos jarig 
 
16-20 november: 
Voedselbank-actie 
 
23 november: 
Vergadering TB 
 
23 november - 03 december: 
Online voortgangsgesprekken 

30 november: 
AB + MR-vergadering 
 
02 december: 
Gebedsgroep 
 
03 december: 
Zorgteam overleg 
 
04 december: 
Sinterklaasfeest, 12 uur vrij 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Gebedsgroep: 
Aanstaande woensdag komt de gebedsgroep bijeen om te bidden. 
Waarschijnlijk zal het niet bij bidden blijven aangezien het die dag ook 
dankdag is……! Normaal gesproken zijn we ruim met het nodigen 
…..maar omdat er niet zoveel mensen in 1 huis mogen zijn laten we 
het erbij dat de gebedsgroep nu bijeenkomt. Een volgende keer zijn 
andere belangstellenden van harte welkom om aan te schuiven.  

Rene Schalk jarig: 
Onze schoonmaker René verjaart aanstaande woensdag! We zijn blij 
dat hij samen met zijn vrouw Tiny is mee verhuisd van de oude naar de 
nieuwe school. Want naast schoonmaker is René tegenwoordig ook ‘ 
toiletrolhouder-ophanger’  en alles wat daar bij komt kijken…..! 
René, van harte proficiat en maak er een mooi nieuw jaar van! 
 
Schoolontbijt: 
Woensdagochtend hebben we ons jaarlijks schoolontbijt. Dit is altijd 
een gezelligheid op zichzelf. De kinderen uit groep 1 maken dit niet 
mee maar hebben ’t al vaak heel gezellig in de groep….en ze hebben 
vrijdagochtend ook al een leuke filmochtend dus komen niets te kort.  
Zouden de andere kinderen op deze ochtend een bord, beker, yoghurt 
bakje, een mes en een lepel mee willen nemen? Als dit in een plastic 
tasje mee naar school kan is dat heel plezierig….de spullen gaan 
namelijk weer vies mee naar huis! Anders zijn we de hele dag bezig 
met de schoonmaak….. 

Inschrijven: 
Ik heb veel aanmeldingen ontvangen in de achterliggende periode. Dat 
is goed nieuws…..maar…..om teleurstellingen te voorkomen wil ik toch 
vriendelijk verzoeken om je zoon/dochter, ook al is hij/zij nog maar 2 
jaar al wel in te schrijven….ik wil voorkomen dat we vol zitten en we 
nee moeten verkopen! Het spreekt voor zich dat ouders die al een kind 
op school hebben voorrang hebben boven ‘ nieuwe ouders’  maar ik 
moet het natuurlijk wel weten….! Dus, wacht niet te lang en schrijf je 
zoon/dochter in, dan is een plekje op de Goede Herderschool 
gegarandeerd. Mocht je in je omgeving mensen hebben die ook 
kinderen hebben in die leeftijd en misschien denken….’ daar is plek 
zat’ …spreek hen dan even aan. Ze kunnen altijd een afspraak met 
maken! 
 
Psalm/lied/bijbeltekst van de week: 
In de klas zingen en lezen we dagelijks de psalm, het lied of de 
bijbeltekst van de week. Dit vinden we belangrijk.  
Ik zet dit ook niet voor niks wekelijks in de nieuwsbrief….spreek er 
thuis met je zoon/dochter ook eens over?! Of zing het lied thuis.  
Belangrijk om naast de topo-toetsen en de geschiedenislessen ook hier 
feeling mee te houden.  We overhoren de liederen en teksten niet 
meer ‘ zoals vreuger’ :-) We vinden het echter niet minder belangrijk 
om de kinderen de inhoud van dit alles mee te geven. We zijn namelijk 
ontzettend blij met het feit dat wij een christelijke school zijn en dit, 
ook op deze wijze, kunnen uitdragen! Doe hier gerust aan mee!! 
 
Plannen voor komende periode: 
We hebben allerhande mooie activiteiten op onze jaarplanning 
staan….vanwege de heersende beperkingen zullen deze wel een 
andere invulling krijgen. Denk hierbij o.a. aan de sinterklaas - en 
kerstviering. Ook de 10-minuten gesprekken zullen in aangepaste vorm 
worden georganiseerd. Hier kom ik binnenkort op terug. 

Jarigen 

 
03 november: 
Jelle Janse, groep 7 
 
06 november: 
Charlotte Timmer, groep 5 

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+5: 
Lied:  
“ Dank u voor de wonderen die 
gebeuren!” (Jan Visser) 
 

Groep 6-8: 
Lied: 
“Ik kan U alleen maar danken!” 
Opwekking voor kids 139 

 
 

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

Jozias de Koeijer 
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