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09 maart: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
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 
20 maart: 

Pannenkoeken eten 
20+27 maart: 
Crea groep 5-8 

29 maart: 
Gea jarig 
01 april: 

Grote Rekendag 
Voetbaltoernooi gr. 8  

02 april: 
Elsbeth jarig 

07 april: 
Speelgoedmiddag 1-2 

09 april: 
Gebedsgroep 
Paasviering 

Leerlingen 12 uur vrij 
10-13 april: 
Paasweekend 

14 april: 
Excursie groep 4 

Ledenvergadering 
15 april: 

Excursie groep 6 
15-17 april: 

Centrale Eindtoets groep 8 
16 april:  

Excursie groep 1a/1b 
17 april: 

Excursie groep 5 
23-24 april: 

Koningsspelen en  
schoolovernachting 
27 april - 08 mei: 

Meivakantie 
29 april: 

Tiny (schoonmaak) jarig 
11-13 mei: 

Korfbaltoernooi 
12 mei: 

Speelgoedmiddag 1-2 
13 mei: 

Hoofdluiscontrole 
14 mei: 

Cultuur groep 3/4 
15 mei: 

Juffen-en meesterdag 
groep 5-8 
20 mei: 

Gebedsgroep 
Spelletjesmoment 3-7 

21+22 mei: 
Hemelvaartsweekend 

25 mei: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
27-29 mei: 

Schoolkamp groep 8 
27 mei - 05 juni: 

Toetsweek 
01 juni: 

2e Pinksterdag 
 02 juni: 

Speelgoedmiddag 
04 juni: 

Aalt en Jozias jarig 
29 mei en 05 juni: 

Crea BB
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Schoolnieuws 

 

 
 
  
- Praatavonden: 
Voor de vakantie zijn de praatavonden rondom het rapport geweest. Mochten er naar aanleiding van deze 
gesprekken nog vragen/opmerkingen zijn schroom dan niet en spreek de leerkracht aan.  
Met elkaar hebben we het belang van uw zoon/dochter op het oog.  
De leerlingen uit de bovenbouw hebben hun advies voor de middelbare school ontvangen, de leerkrachten 
zullen er voor zorgen dat de inschrijfformulieren voor de nieuwe school op de juiste plek komen.  
- Kerk en school: 
Het is al een paar weken geleden maar nadien was geen nieuwsbrief meer verschenen. Daarom even een 
korte terugblik op de kerk en schooldienst. Het was mooi dat zoveel ouders en leerlingen betreffende  
zondag aanwezig waren in de Rehobothkerk. Tijdens deze viering hebben we het thema over de dromen  
verder uitgewerkt. De ontvangst was hartelijk, de samenwerking prettig en het zingen van de kinderen   
(en muziekgroep van de kerk met een tweetal ouders van school) schitterend. Dank daarvoor.  
- Tutorlezen: 
Deze week zijn de kinderen uit groep 3 (en een paar leerlingen uit groep 4) onder leiding van de leerlingen 
uit de hoogste groepen gestart met het tutorlezen. Door dagelijks een kwartier intensief met de kinderen 
te lezen hopen en verwachten we dat het leesniveau van de kinderen flink zal stijgen.  
Wilt u thuis ook regelmatig met de kinderen een boek (laten) lezen?! Het is namelijk belangrijk dat de   
kinderen (jong en oud) veel leesmeters maken….en dat kan niet enkel op school! 
Tegen de meivakantie ronden we dit leesproject in school op feestelijke wijze af.   
- Studiedag: 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we met de collega’s op een goede manier met elkaar om tafel gezeten.    
We hebben allerhande onderwerpen met elkaar besproken. Naast de opbrengsten en analyse van de CITO-
toetsen hebben we een onderdeel gehad waarin onze gedragsspecialist Ada met ons van gedachten heeft 
gewisseld over “gedrag”! We hebben ons verdiept in het gebruik van de Chromebooks die we hebben  
aangeschaft nu Windows 7 verleden tijd is. De leerlingen zullen in verschillende groepen gaan werken  
met   deze mobiele devices. Dit doen we, alvast vooruitlopend op de situatie in het nieuwe schoolgebouw. 
Uiteindelijk hebben we de meeste tijd uitgetrokken voor de nieuwbouw. Met elkaar hebben we een  
rondje door het nieuwe gebouw gedaan, daar hebben we laatste keuzes gemaakt m.b.t. kleurstelling etc. 
Ook hebben we ons beziggehouden met het buitenterrein, afgelopen maanden hebben we verschillende 
overleggen gehad waarin we onze wensen/voorkeuren hebben kunnen inbrengen.  
Een landschapsarchitect heeft deze plannen proberen te vatten in een schetsplan.  
Hier hebben we met elkaar, op locatie, naar gekeken en hier en daar wat wijzigingen in aangebracht.  
Komende tijd zal de   aanbesteding gestart gaan worden voor de inrichting van dit buitenterrein.  
Dit zal uitgevoerd worden NA de zomervakantie.  
In de voorjaarsvakantie is een destructief asbestonderzoek geweest in de school. Het doel van dit  
onderzoek was om te bekijken waar asbest in de school aanwezig is. Dit is voor de sloop van belang.  
Een eerste indruk was dat er geen schokkende zaken zijn aangetroffen die negatieve invloed hebben op  
de sloop. Zoals het er nu naar uitziet is de planning dat het schoolgebouw IN de zomervakantie tegen de 
vlakte gaat. Hetzelfde geldt voor de peuterspeelzaal.  
Het was al met al een heel zinvolle studiebijeenkomst.  
- Biddag: 
Stel je eens voor dat je een leerling van Jezus bent in de tijd waar het boek Lukas over schrijft.  
Je staat tussen de andere leerlingen in en kijkt toe hoe Jezus met Zijn Vader in gesprek is.  
Hoe zou dat zijn? Lukas laat doorschemeren dat het gebed van Jezus zo indrukwekkend is, dat het een  
bepaald verlangen in de leerlingen wakker maakt. Een verlangen om net zo met God in gesprek te kunnen 
zijn als Jezus met zijn Vader sprak. Kinderen zijn soms ontroerend zichzelf als ze aan God vertellen wat 
hen bezighoudt. Hoe groter kinderen worden, hoe moeilijker ze bidden kunnen vinden.  
Wat mag je Hem eigenlijk vragen? Wil Hij ernaar luisteren? Wat kun je zeggen?  
En is het niet onbeleefd om dat alles aan God te vragen? 
Lukas vertelt in hoofdstuk 11 wat het antwoord van Jezus aan de leerlingen is.  
Jezus leert ons daar het “Onze Vader”, een prachtig gebed dat duizenden jaren later nog steeds  
wereldwijd gebeden wordt.  
Dit jaar staan we stil bij de bede “Geef ons elke dag ons dagelijks brood.”  
Een vrijmoedig gebed, waarmee de kinderen elke dag opnieuw aan God mogen vragen wat ze nodig  
hebben. Jezus legt er in Zijn onderwijs de nadruk op dat we echt bij God welkom zijn.  
Dit keer willen we de kinderen leren dat ze gerust alles mogen vragen aan een Vriend die altijd thuis is  
en aan een Vader die hen altijd het goede wil geven.  
- Excursie groep 2: 
Aanstaande woensdag brengen de leerlingen uit groep 2 een bezoek aan de Ontdekhoek in Harderwijk. 
- Gebedsgroep: 
Op biddag komt de gebedsgroep bij elkaar. Dat is een mooie planning. Dit keer staat om 9 uur de koffie 
klaar bij Jeanet Luteijn, Julianalaan 74. Ook als u nieuw bent op school, weet u van harte welkom! 
- Bestuurs + MR-vergadering: 
Aanstaande maandag komt de MR bijeen in vergadering om de nodige lopende schoolzaken door te spreken. 
Diezelfde avond schuif ik aan bij het bestuur. Ook zij vergaderen maandagavond.  
Heel plezierig dat we zo’n actieve club ouders hebben die meedenkt in de schoolorganisatie. 
- Vertrouwenspersonen: 
Donderdag hebben de vertrouwenspersonen, Willeke en Gerwin, weer een rondje door de school gedaan 
om de kinderen te wijzen op hun “aanwezigheid”. In geval van calamiteit kunnen ze bij hen aankloppen. 
Via collega Gert heeft u namens deze vertrouwenspersonen, gistermiddag een mail ontvangen over dit   
bezoek. Altijd goed om hier weer even bij stil te staan met elkaar.   
- Hoofdluiscontrole: 
Woensdag was de periodieke check van de kapsels van de leerlingen (op groep 1 na, die check is vandaag). 
De luizen waren niet aanwezig, prettig! 
Dank voor de controle, dames. 
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- Nieuws uit de IB-kamer:  
De helft van het schooljaar is alweer voorbij. De eerste rapporten zijn mee naar huis gegaan de   
gesprekken met ouders en leerkrachten zijn weer geweest. In de week daarvoor heb ik met alle 
leerkrachten een gesprek gehad, waarin we terugkeken op de afgelopen periode en waar nodig de 
plannen hebben bijgesteld. Daarnaast bespreken we in zo’n gesprek alle leerlingen.  
Van iedere leerling bespreken we de resultaten, hoe het met hem of haar gaat in de groep en hoe 
de werkhouding is. We bepalen wat het kind in de komende periode nodig heeft, en maken  
afspraken over een specifieke aanpak of hulp. Na zo’n gespreksweek is er altijd weer veel te  
regelen. Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig binnen de klas, voor andere kinderen vragen 
we advies bij onze gedragsdeskundige (Ada) of zorgen we voor extra begeleiding buiten de klas. 
Soms is het nodig om een orthopedagoog of andere deskundige mee te laten kijken. We zijn erg blij 
dat we zowel voor hulp binnen en buiten de klas als voor extra ondersteuning door externe  
deskundigen de financiële ruimte hebben, al is het soms een uitdaging om letterlijk ruimte te      
vinden.  Hopelijk hebben we daar volgend jaar in ons nieuwe gebouw minder last van.  
Voor mij als IB-er is het een leuke uitdaging om alles weer georganiseerd te krijgen en het geeft 
voldoening als we de kinderen weer zo goed als mogelijk kunnen bieden wat ze nodig hebben.  

- Nieuws van juf Eline: 
De voorjaarsvakantie is weer voorbij en ondanks dat het lekker is om vrij te zijn, is het ook fijn  
om weer op school te zijn! 
Deze keer wil ik jullie een kijkje geven achter de schermen van RT.  
Want wat doen we daar eigenlijk allemaal?! 
Allereerst komen er bij mij leerlingen voor lezen. Samen lezen we boeken en daarin variëren we 
tussen alleen lezen, synchroon lezen, om de beurt een regel lezen en zo zijn er nog meer vormen  
te noemen. Soms is er ook nog tijd voor dobbelsteenlezen (snel woordrijtjes lezen) of woorden 
schrijven. De kinderen vinden het ook leuk om galgje te doen met een van de moeilijke woorden  
die we hebben gelezen. De truc is dan om met enkele letters het woord terug te vinden in de tekst. 
Naast lezen komen er ook kinderen voor rekenen bij RT. Met hen oefen ik, afhankelijk van de  
leerling, de onderdelen die met rekenen worden behandeld. Dit kunnen kale sommen of verhaaltjes-
sommen zijn, maar vaak doen we ook rekenspelletjes. Denk aan; memory met minsommen, bingo 
met buurgetallen of kamertje verhuur met tafelsommen. Op die manier komen de kinderen op een 
'leuke' maar toch ook leerzame manier in aanraking met rekenen.  
Tijdens RT is er dus o.a. aandacht voor het beter leren lezen of rekenen.  
Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat deze leerlingen zelfvertrouwen opbouwen in een vak wat 
hen niet gemakkelijk afgaat en er (hopelijk) ook plezier in krijgen! 
- Schoolovernachting: UW HULP IS GEVRAAGD!! 
Voor de schoolovernachting van 23 april op 24 april druppelt het aantal tenten/caravans langzaam 
binnen. In totaal hebben we nu voor de kinderen van groep 5 t/m 8, 35 slaapplaatsen.  
We zitten dus nog maar net op een kwart. We hebben namelijk ruim 110 slaapplekken in te  
vullen……Andere jaren is het ook gelukt, dus….wacht niet af en meld u aan!  
We hebben echt slaapplekken nodig! Ik realiseer me dat we een beroep doen op uw tijd omdat u 
zelf de tent moet opzetten/afbreken…..echter, daar staat dan wel een vrije avond/nacht tegenover 
omdat wij die avond op ruim 230 kinderen passen :-) 
Via 2 ingangen hebben we contact gehad met het leger voor grote tenten voor de groepen 3/4,    
helaas werkt het leger niet (meer) mee aan dit soort activiteiten. Ook hiervoor moeten we dus     
verder kijken. Mocht u tips of ideeën hebben, laat me dat dan weten! 
- Pannenkoekendag, 20 maart - een bericht namens de ouderraad (en ondergetekende):  
Op vrijdag 20 maart doen we mee aan de Nationale Pannenkoekdag!  
We werken allemaal hard op school. Om even extra te kunnen genieten en natuurlijk voor de  
gezelligheid worden alle kinderen en leerkrachten getrakteerd op heerlijke pannenkoeken. 
Alle kinderen eten die dag op school. Om 11.30 uur krijgen de kinderen uit groep 1 t/m 4 in de klas 
pannenkoeken . De kinderen kunnen dan om 12.00 uur worden opgehaald.  
Om 12.00 uur eten alle kinderen uit de bovenbouw op school.   
De OR zoekt nog een aantal pannenkoekenbakkers die allen 20 pannenkoeken willen bakken.  
Uiteraard zal je worden voorzien van de benodigde bakspullen.  
Opgeven voor het bakken kan voor 13 maart via info@goedeherderschool.nl 
Alvast dank voor de medewerking. De ouderraad! 
 
En, n.a.v. bovenstaande activiteit veranderen de schooltijden die dag een beetje, de leerlingen uit 
de bovenbouw blijven namelijk ALLEMAAL over in de groep bij de leerkracht en we draaien dan een 
continu-rooster. De onderbouw is gewoon om 12 uur vrij, net als altijd. De bovenbouw eet om 12 
uur in de klas en is om 14.45 uur vrij. De crea-middag op 20 maart is van 14.00-14.45 uur! 
 
- Nieuwbouw: 
De wanden in de lokalen zijn gezet en op moment van schrijven zijn de tegelzetters druk met het 
betegelen van de toiletgroepen. Ook is men bezig met het plaatsen van de plafondplaten in de  
grote, hoge hal. Om een indruk te geven plaats ik hieronder een paar foto’s.  
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
2 maanden het lied:  
“Jezus, ik wil U bedanken” centraal.  
 
Ook komt de tekst uit  
Johannes 1: 29 aan de orde: 
 “Zie het Lam van God, dat de  
zonden van de wereld wegneemt” 
 
Groep 4/5: 
Volgende week: 
 
Psalm: 95: 1 
 
 
Groep 6 t/m 8: 
Volgende week: 
 
Psalm 103: 5 
 
 
Jarigen: 
 
 
 
07 maart: 
Judah van Knijff, groep 8 
Tessa Veeningen, groep 4 
 
09 maart: 
Dean de Groot, groep 4 
 
10 maart: 
Mees Kodde, groep 1b 
 
11 maart: 
Milan Rozendaal, welkom 
 
12 maart: 
Dex Moniz, groep 2 
Esmée Wallenburg, groep 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schoolfruit: 
 
Ananas, grapefruit en peer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik  
iedereen een mooi weekend toe! 
  
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
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