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18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Schoolschaatsen 

Leerlingen 12 uur vrij 
20 dec - 03 jan: 

Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 

06 januari: 
10.00 uur: start leerlingen 

07 januari: 
Speelgoedmiddag 1-2 

19.30 uur: Voorlichting VO 
08 januari: 

Hoofdluiscontrole 
11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
13-22 januari: 

Toetsweek 
25 januari: 
Marije jarig 
27 januari: 

Bestuursvergadering 
29 januari: 
Open dag 

02 februari: 
Stefan jarig 
04 februari: 

Speelgoedmiddag 1-2 
03-09 februari: 

Week van kerk en school 
07 februari: 
Rapport mee 

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 
10 maart: 

Excursie groep 1a/1b 
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 
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Schoolnieuws 

 

 
 
- Kerstviering: 
Woensdagavond verwachten we alle (groot)ouders en kinderen in de Nieuwe Kerk aan de Horsterweg. 
De viering begint om 19.00 uur, de deuren zijn om 18.30 uur open. De kleuters verzamelen in het gebouw 
achter de Kerk, Het Venster. Zij komen met elkaar de kerk binnen. Ook de leerlingen uit groep 8  
verwachten we achter de kerk omdat zij de kleuters begeleiden tijdens de viering.  
De overige leerlingen zitten allemaal bij elkaar op gereserveerde plekken. De galerijen zijn in principe 
gesloten, mocht er beneden geen plek meer zijn dan doen we 1 galerij open. Na afloop is krijgen de  
kinderen hun kerstcadeautje van de leerkracht en is er wat lekkers te drinken in Het Venster.  
Er is een collecte bij de uitgang, deze is voor het goede doel van juf Margreet in Pakistan.  
Van harte aanbevolen. Voor de kleine kinderen is er chreche geregeld, ook achter de kerk.  
Wilt u hier a.u.b. gebruik van maken…..het is zeker voor de kinderen die “voor in de kerk iets moeten 
opzeggen” soms best storend als ze lawaaierige kleine kinderen in de kerk zien/horen…..!   
Alvast dank voor de medewerking namens de leerlingen!  
Het thema van deze kerstviering is: “gewoon heel bijzonder” en, wat er nou zo gewoon en bijzonder is… 
dat hoort u als u aanwezig bent tijdens dit kinderkerstfeest. Wel een tip van mijn kant:  
“Smeer uw stem vooraf maar goed, het wordt een echte, zangdienst!!”  Van harte uitgenodigd. 
- Kerstvakantie: 
Na de kerstviering hebben de kinderen op donderdag nog een ochtendje school. Deze ochtend zal  
voornamelijk in het teken staan van het schoolschaatsen. Hierover stond in de Babbelaar van vorige week 
al veel informatie en hieronder nogmaals.   
Ik wens namens mijn collega’s iedereen heel mooie feestdagen toe en een goed uiteinde.  
We ontvangen de kinderen graag allemaal weer op maandag 06 januari 2020…..let op, we beginnen deze 
ochtend om 10.00 uur. Voor die tijd heb ik samen met mijn collega’s een nieuwjaarsontbijt/ontmoeting.  
- Jarige Eline en Ada: 
In de vakantie verjaren de collega’s Eline en Ada. Beiden een heel leuke dag gewenst op respectievelijk 
28 december en 02 januari. Proficiat! 
- Gebedsgroep: 
Van de gebedsgroep ontvingen we laatst een mooi kerststukje, waarvoor onze hartelijke dank! 
Op de ochtend van de kerstviering, aanstaande woensdag, komt de gebedsgroep weer bijeen. Dit keer 
staat om 09 uur de koffie/thee klaar bij Germa Tomassen, Julianalaan 100. Van harte welkom.  
- Speelgoedmiddag 1/2: 
Dinsdag na de vakantie hebben de kleuters hun speelgoedmiddag, ‘t is maar dat u het weet! 
- Voorlichting VO: 
Yoshi en Eline ontvangen op dinsdag 07 januari de ouders van groep 8 graag voor een voorlichtingsavond 
over het voortgezet onderwijs. De avond begint om 19.30 uur in het lokaal van groep 8. 
Doe er uw voordeel mee! 
- Hoofdluiscontrole: 
Voor de vakantie hadden een paar klassen last van ongenode gasten in de vorm van hoofdluizen….,          
er is deze week een controle geweest. Betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd. 
Op de woensdag na de vakantie is de reguliere check voor alle groepen, we gaan er vanuit dat iedereen 
dan weer helemaal clean is.  
- Schoolschaatsen: 
Ik heb al ‘t nodige gezegd over dit schoolschaatsen en plak de info van vorige keer hier nogmaals onder. 
Nog even een paar extra opmerkingen. Om het ophalen van de kleuters bij de ijsbaan om 12 uur te ver-
eenvoudigen hebben we er voor gekozen om de andere groepen om 11.45 uur vrij te geven...dan zitten 
we niet in een overlap qua tijd. Dan weet u dat! Verdere informatie is via de leerkrachten/leerlingen    
verspreid. We gaan er met elkaar een leuke ochtend van maken! 

 
- Kerstsfeer: 
Het is altijd gezellig om de in de adventsperiode de school wat te versieren met kerstspullen, lichtjes en 
kaarsjes verhogen de sfeer. In de klassen bereiden we ons voor op de kerstviering met als hoogtepunt  
uiteraard het verhaal van de geboorte van Jezus!  
Alle ouders die maandag de school hebben versierd willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.  
De kerstspullen zullen donderdag weer worden weggehaald maar de tafereeltjes op de ramen met de    
leuke huisjes zullen ook na de kerstvakantie nog te zien zijn.  
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- Nieuws uit groep 7: 

Wij zijn aan de beurt om een stukje in de Babbelaar te schrijven. We hebben het leerorkest gehad 

en dat was zo, zo, zo leuk. De meester speelde ook mee met zijn bugel. De klas werd in drieën ge-

deeld en we gingen op de fiets naar de dialoog, daar was het leerorkest de instrumenten waren de 

hoorn, de trombone en de trompet. We hadden ook nog een uitje van Tessa waarbij we naar hun 

boerderij mochten gaan met de fiets. Ze hadden veel kalfjes en koeien en we mochten ook nog kaas 

en echte verse koeienmelk proeven. We hadden een PowerPoint over wat we met de weide les zou-

den doen en we hebben veel over Horst geleerd. Met de fiets hebben de route gefietst en hebben 

we veel over het landschap geleerd. Ook hebben we grondboringen gedaan om de verschillende 

grondsoorten te bekijken. Met sinterklaas hebben we lootjes getrokken en alle kinderen hebben ont-

zettend hun best gedaan met de surprises en gedichten. Groeten Nils , Jan , Dylan 

- Muziek: 
Geachte leerlingen en ouders van leerlingen in het basisonderwijs Ermelo.     

Sommige van u zullen het al weten en voor anderen is het nieuw, maar sinds het 

stoppen van de muziekschool heeft de stichting Cultuurkust (standplaats  

Harderwijk) de opdracht gekregen van de gemeente Ermelo om de muzieklessen 

te gaan faciliteren. Dit gebeurt met name in de Dialoog in Ermelo. De afgelopen 

jaren is getracht dit gestalte te geven en dat is gelukt. De binnenschoolse activi-

teiten zoals bijvoorbeeld ‘’het leerorkest’’ zullen u als ouder niet zijn ontgaan. 

Om kinderen de mogelijkheid te bieden zich ook buiten school te verdiepen in 

muziek organiseert Cultuurkust o.a. cursussen Algemene Muzikale Vorming 

(AMV) in de Dialoog Ermelo (start september 2020). (indicatie leeftijd 6-9 jaar) Is uw zoon of dochter enthou-

siast geworden door bijvoorbeeld het leerorkest? Of heeft hij/zij al langer de wens om zelf muziek te maken?    

Op deze website vindt u ook de andere cursussen en muziek mogelijkheden die Ermelo biedt.  

Zo komen er in samenwerking met de lokale muziekvereniging cursussen voor houten blaasinstrumenten, 

koper blaasinstrumenten en dwarsfluit: 

https://www.cultuurkust.nl/cursussen/#doelgroep=Kinderen|Jongeren|Volwassenen|Senioren|Zorg%20en%

20Welzijn&discipline=Muziek%20en%20Zang&locatie=De%20Dialoog%20Ermelo 

Liever individuele muziekles? In Ermelo worden lessen gegeven voor veel instrumenten zoals piano, gitaar, 

dwarsfluit, klarinet, viool, saxofoon en koper blaasinstrumenten. Waarbij u bij sommige instrumenten de keuze 

heeft les te nemen via de Harmonie Orkesten, via deze verenigingen kunt u door de gemeente Ermelo  

gesubsidieerde lessen ontvangen! 

Heeft u wensen waaraan bovenstaande niet voldoet dan kunt u meer info krijgen via www.cultuurkust.nl of 

mail: wibrand.vannorel@cultuurkust.nl. Zelf zoeken naar een muziekdocent in de regio? | 

Dat kan via onze muziekdocenten portal https://www.cultuurkust.nl/muziek/aanbod 

Met vriendelijke groet, Wibrand van Norel - Coördinator muziek Cultuurkust 

- Overblijven: 

Van de overblijfcommissie heb ik een paar mededelingen in willekeurige volgorde: 

* Het komt te vaak voor dat ouders hun kinderen NIET aanmelden als ze overblijven….graag aan-

dacht hiervoor, dit is hinderlijk voor de overblijfouders.  

* Er staan nog vrij veel rekeningen open….we willen het boekjaar afronden, dus graag uiterlijk voor 

de kerstvakantie de rekeningen voldoen! 

* We zijn op zoek naar een overblijfouder op de donderdag, dit mag voor vast maar ook als inval.  

Aanmelden kan van Tessa Schouten, tess_@live.nl of 06-20588987. 

- Nieuwbouw: 

Ondanks het bij tijden regenachtige weer wordt er volop doorgebouwd aan het nieuwe gebouw.  

Deze week is/was men druk met het plaatsen van de dakdelen en is een begin gemaakt met het 

metselen van de voorzijde van de school aan het Rode Schuurderwegje. 

Aanstaande woensdag maken we er even een officieel momentje van met elkaar, dan “doen we net 

alsof het hoogste punt bereikt wordt…”! Nog een week werken voor de heren op de bouwplaats dan 

is het ook voor hen tijd om 2 weken te genieten van een welverdiende vakantie. Op dit moment ligt 

het allemaal op schema en ziet het er naar uit dat we in het nieuwe schooljaar aan de overkant  

kunnen starten met elkaar! Erg prettig! 
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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: 

Week na de vakantie 
Bijbeltekst: 1 Timotheüs 2: 1 

Allereerst vraag ik dat er voor alle 

mensen gebeden wordt, dat er 

smeekbeden, voorbeden en  

dankgebeden voor hen worden  

uitgesproken. 

 

Groep 6 t/m 8: 

Week na de vakantie 
Bijbeltekst: 2 Korinthe 5: 17 

Zo is dan wie in Christus is, een 

nieuwe schepping; het oude is  

voorbijgegaan, zie, het nieuwe is 

gekomen. En dit alles is uit God.  

 
Jarigen: 
14 december: 
Reinier Dwarshuis, welkom 
Jedidja van der Heiden, groep 8 
 
16 december: 
Thomas van de Scheur, groep 4 
 
17 december: 
Jesse Folkeringa, groep 5 
 
19 december: 
Senn Reitsema, welkom 
 
20 december: 
Sem van den Broek, groep 1b 
 
21 december: 
Luciano van den Heuvel, groep 5 
 
22 december: 
Amy van den Brink, groep 3 
Lucy van Panhuis, groep 1b 
 
23 december: 
Rosalynn van Dijk, welkom 
Lauren van Bloemendaal, gr. 6 
Zefanya van Knijff, groep 6 
Timo Knol, groep 4 
Rosanne de Vreugd, groep 2 
 
25 december: 
Evan Vliek, groep 6 
 
03 januari: 
Tijn Kievit, groep 1b 
 
04 januari: 
Levi de Graaf, groep 5 
 
06 januari: 
Marc van Malestein, groep 6 
 
08 januari: 
Emliy Moerdijk, welkom 
 
10 januari: 
Niels van Panhuis, groep 4 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een mooi 
weekend en daarna een mooie 
vakantie toe! 
  
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
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https://www.cultuurkust.nl/cursussen/#doelgroep=Kinderen|Jongeren|Volwassenen|Senioren|Zorg%20en%20Welzijn&discipline=Muziek%20en%20Zang&locatie=De%20Dialoog%20Ermelo
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