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-Buitenterrein: 
De hekwerken staan op hun plek, komende weken zal het laatste deel 
van het terrein worden ingericht. We gaan dan aan de slag met ons 
amfitheater. Na de herfstvakantie zal de naam van de school op het 
muurtje bij de kiss and ride komen en zullen we ons logo en de slogan 
op het gebouw aanbrengen!  
Er wordt nog een vlaggenmast geplaatst en de nieuwe vlaggen zijn 
eveneens in aantocht.  
 
Aanmeldingen nieuwe leerlingen: 
Ik heb afgelopen weken veel nieuwe aanmeldingen ontvangen voor 
komende jaren, dat is heel mooi. Mocht je al een kind op de Goede 
Herderschool hebben en nog een jongere zoon/dochter die niet is 
ingeschreven…..wacht dan niet en maak de inschrijving in orde.  
Dan weten wij waar we aan toe zijn…..en is het plekje gereserveerd.  
 
Hoepelpraat: 
Maandag zijn beide vertrouwenspersonen op school geweest, zij 
hebben de inhoud besproken die in de zgn. ‘ hoepelpraat’  staat. Deze 
voeg ik als bijlage aan deze nieuwsbrief toe.  
 
Spelletjesdag: 
Omdat het bijna herfstvakantie is mogen de kinderen uit de groepen 3 
t/m 8 op vrijdag 15 oktober spelletjes mee naar school nemen! Leuk 
om zo een periode van hard werken op een speelse wijze af te sluiten.  
 
Herfstvakantie: 
Komende week hebben we nog een weekje school en daarna kan 
iedereen gaan genieten van een weekje vrijaf! Even geen 
schoolboeken en leerstof, maar lekker vrij! Geniet ervan.  
Met het oog op deze vakantie zal de volgende nieuwsbrief uitkomen op 
vrijdag 29 oktober.  
 
Informatieavond VO - groep 8: 
Voor de kinderen (en ouders) uit groep 8 is het altijd een spannend 
jaar. De keuze van een nieuwe school voor de groep 8-leerling. Wat 
past, wat juist niet? Op dinsdagavond 26 oktober organiseren de 
meesters Rico en Yoshi een informatieavond voor de ouders van groep 
8. Tijdens deze bijeenkomst zal een vertegenwoordiger van het 
voortgezet onderwijs de aanwezigen bijpraten over de huidige stand 
van zaken in het VO. Het is namelijk niet meer zoals jullie dat gewend 
waren van je eigen middelbare school-tijd.  
Naast deze algemene VO-informatie volgt later in november het 
schooladvies. Voor dat gesprek zijn zowel leerling als ouders 
uitgenodigd bij de meesters. Meer informatie hierover zal door de 
groepsleerkrachten zelf gedeeld worden. 
 
 

Kalender: 
 
14 oktober: 
Excursie groep 1 
Herkeuring fietsen 
Slot Kinderboekenweek 
 
15 oktober: 
Spelletjes ochtend: groep 1-4 
Spelletjes middag: groep 5-8 
 
18-22 oktober: 
Herfstvakantie 
 
26 oktober: 
Informatie avond VO - groep 8 
 
27 oktober: 
Hoofdluiscontrole 
 
01 november: 
Vergadering Dagelijks Bestuur 
 
02 november: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
03 november: 
Dankdag 
Schoolontbijt 
 
04 november: 
Culturele activiteit groep 3/4 
René (schoonmaak) jarig 
 
05 november: 
Filmdag groep 1-8 
 
08 november: 
Vergadering OR 
Vergadering TB 
 
09+16 november: 
Crea-middag groep 3/4 
 
10 november: 
Gebedsgroep 
 
12+19 november: 
Crea-middag groep 5/8 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Hoofdluiscontrole: 
Het is een tijd geleden maar….we pakken de luizencontrole-draad na 
de herfstvakantie weer op. Woensdag zullen de kapsels van de 
kinderen onder de loep genomen worden. Op de vrijdag daarna is dat 
het geval bij de kinderen uit groep 1. 
 
Herkeuring fietsen 
Donderdag kunnen die kinderen die hun fiets niet mee hadden vorige 
week hun fiets nogmaals laten keuren. Ook als je fiets niet “ oke”  was 
kan je eventueel een herkeuring laten doen! 
 
Kinderboekenweek : Worden wat je wil! 
Van kok tot dokter en van brandweervrouw tot vlogger. Kinderboeken 
zijn ideaal om over beroepen na te denken of te fantaseren. Het is ook 
erg leuk om met kinderen te kijken wat voor verschillende beroepen 
er zijn, en wat er bij komt kijken als je voor een bepaald vak kiest.  
Op school zijn we deze week druk bezig met lezen, leesplezier, 
voorlezen en alles wat daarbij komt kijken. Gisteren liepen er 
allerhande rare figuren door de school, van kunstenaar tot predikant, 
van boer tot bouwvakker. Er was van alles te zien….sommige collega’s 
hebben duidelijk hun roeping gemist. Zoveel is wel duidelijk!  
Op onderstaande website kan je informatie vinden om de leesbeleving 
thuis ook wat te stimuleren, doe er je voordeel mee! 
https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2021/ 
https://www.cpnb.nl/nieuws/kinderboekenweek-2021-worden-wat-je-
wil 
 
Gebedsgroep: 
Een groepje ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden voor 
zaken in en rondom de school. Mocht je nieuw zijn op school en dit 
ook mooi en belangrijk vinden….sluit je dan aan bij de gebedsgroep. 
Volgende week woensdag 13 oktober komt deze weer bij elkaar. Dit 
keer staat rond 09 uur de koffie/thee klaar bij……. 
 
Filmochtend/middag: 
Op vrijdag 05 november organiseert de ouderraad weer een filmdag op 
school. Voor de kleuters draait er ’s ochtends een film. De kinderen uit 
groep 3/4 (die dat willen) kunnen op school eten en krijgen ’s middags 
een film naar keuze voorgeschoteld en de groepen 5 t/m 8 hebben de 
mogelijkheid om een film te kiezen na schooltijd. Meer details 
hierover volgen in een volgende Babbelaar. Leuk dat dit weer 
georganiseerd gaat worden. Aan het enthousiasme van de ouders zal 
het in elk geval niet liggen! 
 
Inloopspreekuur: 
Op donderdag 15 oktober is er weer een inloopspreekuur van onze 
jeugd- en gezinswerker en de jeugdverpleegkundige. Heb je vragen 
over opvoeding, gedrag, slapen, voeding etc. kom dan gerust even 
langs voor een gesprekje of advies. Het spreekuur is van 14.30 - 15.00 
uur in de personeelskamer.  
 
Skeeleren: 
Op het nieuwe plein zien we dat de kinderen heerlijk kunnen 
skeeleren, komende week is het nog druk met allerhande activiteiten 
maar na de vakantie willen we op een geschikt moment een keer een 
skeeler-wedstrijdje organiseren! Als het zover is laten we dat weten! 

Jarigen 

Komende week: 
 
11 oktober: 
Christian Palma, groep 7 
14 oktober: 
Benjamin Bosch, groep 2 
Sanchez Hendriksen, groep 5 
18 oktober: 
James Smit, welkom 
Marijke Luteijn, groep 6 
19 oktober: 
Lizzie en Sijmen de Haan, groep 7 
20 oktober: 
Reinout Grootjans, groep 4 
22 oktober: 
Benjamin de Vries, groep 1b 
27 oktober: 
Mirthe Schreuder, groep 6 
28 oktober: 
Cato Vedder, groep 6 
29 oktober: 
Maurice de Vreugd, groep 6 
31 oktober: 
Suze Degenkamp, welkom 
Amos Noteboom, welkom 
 
 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: september/oktober: 
Spreuken 3: 9 
“ Eer de Heer met al je rijkdom, met 
het beste van de oogst!”  
 
Voor en na de vakantie:  
 
Groep 4+5: 
Psalm 116: 1 
Lied: Onze Vader 
 
Groep 6-8: 
Psalm 84: 2 
Lied: Namen van God (OK 176) 

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

Jozias de Koeijer 
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