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- Volgende Babbelaar: 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 03 september, op de donderdag 
voor de start van het nieuwe jaar zal ik me zeker weer melden met de laatste 
informatie voor de nieuwe start van het jaar.  
 
- Corona-maatregelen: 
Op dit vlak heb ik geen bijzonderheden te melden. Ook komende week blijven 
we doen hoe we ’t deze weken al gedaan hebben!  
Hopelijk ontwikkelt het zich in de vakantie op zo’n wijze dat we weer meer 
vrijheid hebben na de vakantie…maar, ik durf daar niks op te verwedden! 
 
- Afscheid juf Henriëtte: 
Zoals jullie weten neemt collega Henriëtte komende week afscheid van onze 
school. Sinds 1992(!!) was zij actief bij op de Goede Herderschool.  
We hebben genoten van haar inzet, toewijding en professionaliteit. Ze neemt 
een schat van kleuterervaring mee van school en dat zullen we zeker 
missen….dat vinden we jammer.  We wensen haar uiteraard het allerbeste toe 
samen met haar man Ronald.  
Geheel in de Henriëtte-stijl zal het afscheid niet in de schijnwerpers 
plaatsvinden….woensdag nemen we dan ook samen met de kinderen op gepaste 
wijze afscheid van deze gewaardeerde collega. Er is geen officieel 
afscheidsmoment voor de ouders, wil je dat wel doen, dan wordt dit uiteraard 
gewaardeerd, stuur dan bijvoorbeeld een kaartje o.i.d. naar Henriëtte…haar 
adres is Veldwijkerweg 12, 3853 NB in Ermelo. Dan kan ze een persoonlijke 
groet ook nog eens rustig nalezen…. 
Wat we van de financiële opbrengst van onze inzameling gekocht hebben laat ik 
nog even geheim, het zou jammer zijn als Henriëtte dat hier al zou lezen!  
Donderdag en vrijdag is Henriëtte nog gewoon actief in de klas en na de 
vakantie begint voor haar echt de vrije tijd!  
Vanaf deze plaats wensen we je Gods Zegen toe in deze nieuwe fase! 
 
- Afscheid groep 8: 
Woensdag en donderdag hebben de leerlingen van groep 8 de andere kinderen 
getrakteerd op een aantal mooie uitvoeringen van de musical. Vandaag is de 
echte afscheidsdag…overdag zijn de kinderen nog op school om wat lekkers uit 
te delen aan de andere leerlingen en ’s avonds nemen we als team afscheid van 
de 8-ste groepers. Allereerst hebben we een ‘officieel gedeelte’ en daarna gaan 
de kinderen los tijdens de GHS-disco-avond. Een mooie mix! Dresscode van 
deze avond is ‘ heel netjes’. De foto’s zullen vast en zeker online opduiken! 

- Zomervakantie: 
Nog een weekje naar school en dan hebben de kinderen zomervakantie. 
Vrijdag 16 juli zijn alle leerlingen om 12 uur vrij en hopelijk gaat dan iedereen 
genieten van een ontspannen zomerperiode. Het zou erg mooi zijn als de accu’s 
na de vakantie weer zijn opgeladen en dat we er weer met frisse moed 
tegenaan kunnen gaan!  
Van deze plaats dank ik iedereen in elk geval voor het in ons gestelde 
vertrouwen. Alle vrijwilligers bedankt, in het bijzonder noem ik hierbij de 
ouders van de ouderraad, MR en het bestuur. Dank voor jullie medewerking. 
Sommige taken waren dit jaar door de beperkingen ook letterlijk beperkt…maar 
hopelijk wordt het volgend jaar beter en kunnen we alles weer ten volle 
uitvoeren! 
 
 
 
 

Kalender: 
 
12 juli: 
Kennis maken nieuwe juf/
meester 

14 juli: 
Afscheid Henriëtte 
 
15 juli: 
Jacqueline van Dongen jarig 
 
16 juli: 
Leerlingen om 12 uur vrij, start 
zomervakantie 
 
17 juli: 
Gert Schipper jarig 
 
23 juli: 
Laura (schoonmaak) jarig 
 
27 juli: 
Yoshi van Dijk jarig 
 
04 augustus: 
Bertie van den Berg jarig 
 
21 augustus: 
Iris van Beek jarig 
 
30 augustus: 
Start nieuwe schooljaar 
 
31 augustus: 
Facultatieve kennismakings-
gesprekken nieuwe leerkracht 
 
01 september: 
Hoofdluiscontrole 
 
02 september: 
Marry Muijnen jarig 
 
07 september: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
 
 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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- Schoolgids: 
Op moment van schrijven is de laatste hand gelegd aan de schoolgids met 
informatie over het nieuwe schooljaar. Na de vakantie zullen de leerlingen de 
papieren versie van deze gids mee naar huis krijgen, ook zal ik ‘m dan 
rondmailen. In deze gids staan de activiteiten van het nieuwe jaar vermeld en 
ook zijn de plannen die we hebben beschreven.  
 
- Kennismaken nieuwe juf/meester: 
Maandagmiddag hebben de kinderen de gelegenheid om kennis te maken met 
hun nieuwe juf/meester. Voor beide partijen altijd prettig om te zien met wie 
ze te maken krijgen gedurende het nieuwe schooljaar! 
 
- Jarigen: 
Komende tijd verjaren de nodige collega’s.  
Jacqueline verjaart 15 juli, Gert doet datzelfde 2 dagen later.  
In de vakantie is het op de 23e juli feest bij Laura (onze schoonmaakster) thuis.  
Yoshi wordt op 27 juli vast en zeker in het zonnetje gezet en Bertie proost op 
04 augustus denk ik wel op haar eigen verjaardag. Tenslotte is Iris op 21 
augustus jarig. Er worden dus weer veel cadeaus aangeschaft vanuit de zgn ‘lief 
en leed-pot’. Allemaal van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar 
toegewenst!! 
 
- Afscheid Thomas, Destiny en Joris: 
Naast de kinderen uit groep 8 nemen we helaas ook afscheid van 3 andere 
leerlingen. Thomas gaat na de vakantie beginnen op de Leonardoschool in 
Harderwijk, Destiny is vertrokken naar Zeewolde en zal daar ook naar een 
nieuwe basisschool gaan en Joris vertrekt na de vakantie naar de Dr. 
Verschoorschool in Nunspeet. We willen jullie alle drie bedankt voor jullie 
aanwezigheid en inbreng op onze school, dit deden jullie allemaal op geheel 
eigen wijze!  
De ouders van Joris en Thomas blijven nog verbonden met onze school, de 
ouders van Destiny zien we volgend jaar niet meer terug! We willen jullie ook 
bedanken voor de betrokkenheid met onze school en wensen jullie Gods Zegen 
toe in de toekomst! Het ga jullie goed!! 
 
- Leuke activiteiten in de zomervakantie: (zie bijlage) 
De zomer staat weer voor de deur. Sommigen van jullie zullen er op uit 
trekken, anderen blijven misschien in de buurt of thuis.  
Voor de periode dat je in Ermelo bent zijn er in (de omgeving van) Ermelo leuke 
activiteiten georganiseerd. In de bijlage vind je deze. Ook sturen we je de 
‘Staycation Ermelo 2021’ link toe: hier vind je een document met héél veel 
leuke vakantie ideeën voor de kinderen en jullie gezin. Dit is de link: Staycation 
2021: tips en activiteiten! - CJG Ermelo .  
Wij wensen jullie een plezierige en goede zomer! 
 
- Schoonmaakhulp speelgoed kleuters gevraagd: 
Normaal gesproken nemen we met een groot aantal ouders de groepslokalen 
onder handen voor de zomervakantie. Dat zit er nu even niet in. 
Onze vaste schoonmakers boenen de school komende vakantie extra goed zodat 
de kinderen na de vakantie weer in een schoolgebouw komen dat er tip top 
uitziet. Wel hebben we jullie hulp nodig bij de schoonmaak van het speelgoed 
uit de kleuterklassen.  
Dinsdagmiddag (na schooltijd) staan de kleuterjuffen aan kant van de 
kleuteringang met het speelgoed klaar……Het zou heel mooi zijn als die dag 
veel ouders een shopper (zelf meenemen) vullen met speelgoed en dat thuis 
even goed schoonmaken! Graag alles UITERLIJK vrijdag voor de vakantie dan 
weer schoon retour. Namens de kleuters en hun juffen alvast hartelijk dank 
voor de medewerking!! 
 
Schoolfoto’s: 
De oudste kinderen van het gezin hebben donderdag een briefje mee gekregen 
m.b.t. de bestelprocedure voor de schoolfoto’s. Niets is verplicht alles mag.  
Mochten er vragen/opmerkingen zijn dan moeten jullie hiervoor niet bij mij 
zijn maar bij de schoolfotograaf zelf. De contactgegevens zijn te vinden op de 
papieren die de kinderen mee hebben gekregen.  
Volgens mij is het weer een mooi en groot succes geworden.  
 

Jarigen 
12 juli:  
Aloysa Hendriksen, groep 7 

13 juli: 
Thomas Vreeken, groep 6 
 
16 juli: 
Giovanni Slagtand, groep 5 
Esmée Verploeg, groep 5 
 
17 juli: 
Elle Marie Endendijk, groep 8 
Isabel Verder, groep 3 
 
19 juli: 
Marie-Elise van ’t Hof, groep 5 
 
20 juli: 
Abigail van der Heiden, groep 4 
 
24 juli: 
Hanna Schalk, groep 4 
 
26 juli: 
Divienn Windhorst, groep 7 
 
28 juli:  
Roos van Spijk, groep 8 
 
30 juli: 
Philip Hornikx, groep 3 
Elena Zwart, groep 1a 
 
03 augustus: 
Rens Kodde, groep 6 
 
06 augustus: 
Jari en Stijn Kamphorst, groep 5 
 
08 augustus: 
Dariya van Dijk, groep 5 
 
11 augustus: 
Bastiaan Knol, groep 2b 
Loek Lensing, groep 2a 
 
19 augustus: 
Levi van de Ruitenbeek, groep 4 
 
23 augustus: 
Roel de Bruin, groep 1a 
 
25 augustus: 
Yenthe van ’t Hof, groep 2b 
Salomé Noteboom, groep 3 
 
26 augustus: 
Elise Besselsen, groep 3 
Lisanne Zuidema, groep 1a 
 
27 augustus: 
Luc Janse, groep 3 
Roel van Winkoop, groep 2b 
 
28 augustus: 
Veerle van de Scheur, groep 2b 

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

Jozias de Koeijer

https://www.cjgermelo.nl/nieuws/staycation-2021-tips-en-activiteiten/
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