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Spelletjes-ochtend/middag: 
Omdat we het leuk vinden dat de kinderen naast het harde leren ook 
op een leuke manier met elkaar spelen organiseren we vrijdag voor de 
vakantie een gezellig spelletjes moment. De kinderen uit groep 3/4 
kunnen hiervoor ’s ochtends een spelletje mee naar school nemen.  
’s Middags is het de beurt aan de kinderen uit groep 5 t/m 8. In 
principe proberen we een dergelijk moment de dag voor iedere 
vakantie te organiseren. Komt de grote hal die we hebben ook voor dit 
samenzijn goed van pas.  
Herfstvakantie: 
Voor we het weten is de eerste periode van dit schooljaar weer achter 
de rug en kunnen we even een weekje uitrusten.  
Het was een bijzondere periode: de ingebruikname van het nieuwe 
schoolgebouw, de (soms wat) onzekere en vreemde tijd vanwege alle 
beperkingen die nog steeds van kracht zijn, het wennen in de nieuwe 
groep….allemaal dingen waar we deze periode mee te maken hebben 
gehad. Van 19-23 oktober pauzeren we even en gaan van een week 
rust genieten. Vanaf maandag 26 oktober ontvangen we de kinderen 
weer met open armen!  
Kinderboekenweek En toen……. 
We zijn leuk bezig met deze themaweek. Na de feestelijke opening 
door de leerkrachten waren de kinderen aan zet. Er is veel gelezen en 
gewerkt over het historische thema ‘ En toen’. Er is groeps-
doorbrekend voorgelezen (zo had ik een stuk of 12 kinderen in mijn 
kantoor die naar een verhaal hebben geluisterd), deze week is het 
voorleeskampioenschap gehouden (met vandaag het hoogtepunt in 
onze grote hal waar we de schoolkampioen zullen aanwijzen!). 
Kortom: genoeg te doen.  
Hopelijk lezen jullie thuis ook met de kinderen in een leuk leesboek of 
bekijken met elkaar een boeiend informatief boek.  
Hoofdluiscontrole 
Na de vakantie is op woensdag 28 oktober de periodieke 
hoofdluischeck in alle groepen. Dan weten jullie dat. Mochten er voor 
die tijd ongenode gasten ontdekt worden in de kapsels van jullie zoon/
dochter, laat dit dan even weten….dan kunnen we voorkomen dat 
meer kinderen hier hinder van gaan ondervinden.  
Fietsencontrole: 
Vorige week was de jaarlijkse fietscontrole, omdat het toen vrij nat 
was hebben veel kinderen hun fiets niet laten checken…..mocht je een 
herkansing willen (ook als je fiets toen niet helemaal oké was), dan 
kan dat aanstaande dinsdagochtend. Zorg dan dat je je fiets bij je 
hebt. Het zou mooi zijn als we dan allemaal “ okt-fietsen”  hebben.  
Culturele voorstelling groep 5/6: vrijdag 16 oktober: Het Pakhuis:  
Vlakbij Ermelo zijn sporen gevonden van een Romeins legerkamp.  
Een compleet legioen van 5000 man heeft hier enkele dagen 
gebivakkeerd, om daarna weer weg te trekken. Hun aanwezigheid is 
een groot raadsel, want het kamp ligt 35 km ten noorden van de 
Limes. De contouren van het kamp zijn nog altijd te zien. Het was 

Kalender: 

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 
 
02 november: 
Ouderraadsvergadering 
 
03+10 november: 
Crea-middag groep 3-4 
 
03 november: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
Gebedsgroep 
Schoolontbijt 
Dankdag 
 
05 november: 
Weideles groep 7 
 
06 november: 
Filmochtend groep 1-2 
Filmmiddag groep 3-8 
 
10 november: 
Start levering schoolfruit 
 
13 november: 
Crea-middag groep 5-8 
Excursie groep 8 
Henk Bos jarig 
 
16-20 november: 
Actie Schoenendoos 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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omringd door een aarden wal van bijna een meter hoog en een V-
vormige gracht van 1,5 meter diep. Bovenop de wal stonden kruislings 
verbonden palen. Binnenin stonden honderden tenten in keurige rijen. 
Elke tent bood plaats aan acht man die op elkaar waren aangewezen 
en ook samen moesten koken. In museum Het Pakhuis maken de 
kinderen, door middel van het spel Kraak de Code, kennis met het 
fenomeen marskamp en het leven van de Romeinse soldaten.  
Het is het enige bekende Romeinse marskamp van heel Nederland. 
Kinderen worden in groepjes verdeeld en gaan in teams opdrachten 
doen en informatie verzamelen zodat ze uiteindelijk de geheimtaal 
van Julius Caesar kunnen ontrafelen. Zo ontdekken ze spelenderwijs 
het verhaal van de Romeinen en de geschiedenis van het Romeinse 
marskamp in Ermelo.Het doel is bovenbouwleerlingen kennis te laten 
maken met de lokale overblijfselen van de Romeinse overheersing in 
Nederland. Door middel van het spel treden ze in de voetsporen van 
een Romeinse soldaat. Ze ontdekken hoe het leven er 1100 jaar 
geleden uitzag en bedenken wat er nog Romeins is in de huidige tijd. 
Vacature Medezeggenschapsraad: 
In de oudergeleding van de MR is een vacature, deze willen we 
opvullen. Naaste Gerrit vd Berg en Lianne Noteboom zoeken we nog 
een derde ouder die wil meedenken met de schoolzaken.  
Naast deze ouders zitten ook altijd 3 personeelsleden in de MR, dat 
zijn namens het team: Yoshi, Hanneke en Aalt.  
Ik schuif als directeur ook altijd aan in een MR-vergadering om de 
nodige informatie te geven. Ook is dan gelegenheid om vragen te 
stellen aan mij over (niet) lopende zaken.  
Mocht je belangstelling hebben? Zie dan de bijlage!  
Heb je vragen stel ze dan gerust aan Lianne of aan ondergetekende.  
Leuk om mee te denken? Geef je dan tijdig op.  
Kanjerlijsten: 
Als sociaal-emotionele methode hanteren we op de Goede 
Herderschool de methode van de Kanjertraining. Een onderdeel van 
deze training zijn de zogenaamde kanjerlijsten. Deze vragenlijsten 
worden 2x per jaar door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ingevuld 
en alle leerkrachten vullen deze 2x per jaar over al hun leerlingen in. 
Vanuit wat opvallende uitkomsten gaan de leerkrachten het groeps- of 
individueel gesprek aan. Het is een mooie manier om wat inzicht te 
krijgen in het sociale welbevinden van de kinderen. Na de vakantie 
staat dit onderdeel weer op de planning.  
Drempelonderzoek groep 8: 
Met het oog op het schooladvies voor de middelbare school nemen we 
in deze periode een drempelonderzoek af bij de leerlingen in groep 8. 
De uitkomsten van deze testen worden meegenomen nemen Yoshi en 
Ada mee bij de adviesgesprekken die eind november plaatsvinden.  
Filmdag, vrijdag 06 november: 
Vrijdag 06 november organiseert de ouderraad een filmdag voor alle 
leerlingen op school. In de ochtend krijgen de kleuters een leuke film 
en wat lekkers voorgeschoteld! Vanaf 13.15 uur is is het de beurt aan 
de kinderen uit groep 3/4 om naar de schoolbios te gaan. Vanaf 16 uur 
zijn de kinderen uit de bovenbouw aan de beurt.  
Voor de kleuters is deze film gratis, voor de andere leerlingen vragen 
we een bijdrage van €5,- per kind. Naast een leuke film krijgen de 
kinderen er een echte bioscoop-box met allerlei lekkers voor. Het 
inschrijven (en betalen!) kunnen de kinderen vanaf vandaag doen bij 
de groepsleerkracht. De opbrengst van deze filmdag gaat naar de 
inrichting van het nieuwe schoolplein. In de bijlage is te zien uit welke 
films de kinderen kunnen kiezen! VOL=VOL (zeggen we dan altijd heel 
stoer:-)) Schrijf je dus snel in bij de groepsleerkracht! Veel plezier!!

Jarigen 

12 oktober: 
Justice van der Steen, groep 8 
14 oktober: 
Benjamin Bosch, groep 2a 
Sanchez Hendriksen, groep 4 
18 oktober: 
Marijke Luteijn, groep 5 
19 oktober: 
Lizzie en Sijmen de Haan, gr. 6 
20 oktober: 
Reinout Grootjans, groep 3 
27 oktober: 
Mirthe Schreuder, groep 5 
28 oktober: 
Roald van Malestijn, groep 8 
Cato Vedder, groep 5 
29 oktober: 
Maurice de Vreugd, 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!”  
 
Volgende week en week na de 
vakantie: 
 
Groep 4+5: 
Psalm 116: 1  
 
Tekst: Jesaja 40:8 
“Het gras verdort, de bloem valt af, 
maar het woord van onze God 
bestaat voor eeuwig.”  

Groep 6-8: 
Psalm 139: 14 
 
Tekst: Openbaringen 3: 20 
“ Ik sta voor de deur en ik klop aan. 
Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal ik binnenkomen, en 
we zullen samen eten, en ik met hem 
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