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Vergadering bestuur/ MR: 
Aanstaande maandag vergaderen we als bestuur en MR gezamenlijk. 
Tijdens dit overleg komt o.a. de meerjarenbegroting voor 2021-2025 aan de 
orde. Ook bespreken we de stand van zaken met het oog op de ontwikkeling 
van het buitenterrein. We ontkomen er ook niet aan om de hele situatie 
rondom Corona met elkaar te bespreken. Verder schreef ik woensdag in mijn 
mail dat we ons als MR en bestuur niet enkel op een korte periode richten maar 
ook vooruit kijken naar de langere termijn. We werken momenteel de 
inhoudelijke kant en het tijdspad voor een onderzoek rondom onderwijstijden 
verder uit en komen hier na de kerstvakantie bij jullie op terug.  
We zijn een kleine organisatie maar het is goed om op gezette tijden ook op 
een formele manier met elkaar om tafel te gaan om zaken af te stemmen, 
allemaal in het belang van de leerlingen! 
 
Kerst: 
Vorige week hebben een 3-tal vaders van leerlingen van school het gebouw aan 
de buitenkant goed onder handen genomen. Als je kerstverlichting leuk vindt 
ben je hier aan het goede adres. ’s Ochtends vroeg en in de avond branden de 
lampjes feestelijk. Er is licht in de duisternis. Als school mogen we in deze 
adventsperiode (de voorbereidingstijd voor het kerstfeest) naast de 
gezelligheid ook wijzen op Het Licht dat in de wereld gekomen is. Dankzij dat 
Licht is er Hoop en Leven.  
De kinderen hebben op vrijdag 18 december hun eerste vrije dag, op donderdag 
17 december hebben we gewoon nog school.  
 
Gebedsgroep: 
Ook in deze tijd komt de gebedsgroep weer bij elkaar. Dit is een goede 
gewoonte. Normaal gesproken nodigen we ouders uit om hier ook bij aan te 
sluiten. In dit geval doen we dat niet omdat je met niet al teveel mensen in 
een huis aanwezig mag zijn……! Desondanks wensen we de gebedsgroep een 
zegenrijke bijeenkomst toe aanstaande woensdag. 
 
Inloopspreekuur wordt telefonisch spreekuur: 
Het geplande inloopspreekuur van het CJG op 03 december kan helaas niet 
doorgaan vanwege de corona-maatregelen op school. Wel willen we jullie de 
gelegenheid geven om vragen over opvoeding te stellen aan Petra, onze jeugd-
en gezinswerker. Dit kan op 03 december telefonisch tussen 13.00 uur en 14.30 
uur. Zij heeft dan de tijd om hierover met je door te spreken of een andere 
afspraak te maken. Heb je vragen over de gezondheid via je kind, dan kunnen 
die gesteld worden aan Corrie, onze jeugdverpleegkundige. Zij is op deze dag 
niet aanwezig, maar je kunt haar altijd mailen met vragen. 
Petra: 06-13968479, Corrie: c.nauta@ggdnog.nl 
 
Schoolfruit: 
We weten nu dat het schoolfruit op dinsdag na de pauze gebracht 
wordt….zodoende delen we op woensdag, donderdag en vrijdag fruit uit aan 
de kinderen! Mooi als jullie daar met het meegeven van eten zoveel mogelijk 
rekening mee willen houden! 

Kalender: 

30 november: 
AB + MR-vergadering 
 
02 december: 
Gebedsgroep 
 
03 december: 
Zorgteam overleg 
 
04 december: 
Sinterklaasfeest, 12 uur vrij 
 
07 december: 
Geanne vd Beukel jarig 
 
08 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 
 
09 december: 
Studiedag groep 4-8 
 
16 december: 
Kerstviering leerlingen 
 
17 december: 
Spelletjesmiddag groep 3-8 
 
18 december-01 januari: 
Kerstvakantie (incl. vr. 18/12) 
 
28 december: 
Eline Karssen jarig 
 
02 januari: 
Ada Spelt jarig 
 
04 januari: 
Nieuwjaarsontbijt, team:  
Start leerlingen 10 uur 
 
05 januari: 
Speelgoedmiddag groep 1/2 
 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Sinterklaasfeest: 
Bij aankomst op school zag ik vanochtend dat de Pieten vannacht de school 
bezocht hebben….de schoenen van de kinderen zijn gevuld met lekkernijen! 
Leuk hoor. 
Volgende week ontvangen we Sinterklaas op vrijdag 04 december op school. In 
de loop van de ochtend zal hij de school bezoeken.  
Vanwege alle maatregelen hebben we in goed overleg met Sinterklaas besloten 
om geen grootse ontvangst te doen…..maar als de oude man niet op school 
komt is het feest niet compleet.  
In de kleuter/peutergroepen zal hij extra tijd uittrekken om met de kinderen 
het gesprek aan te gaan.  De kinderen uit de bovenbouw zullen deze ochtend 
druk zijn met het uitpakken van hun zelfgemaakte surprises en schitterende 
gedichten! Het is de bedoeling dat de kinderen hun surprise allemaal op 
woensdag 02 december mee naar school nemen. Dan zetten we deze in de 
centrale hal en kan iedereen genieten van de kunstwerken die gemaakt zijn! 
 
Continurooster: 
Afgelopen woensdag heb ik jullie gemaild wat betreft dit rooster.  
In deze mail heb ik uitgelegd, namens bestuur en MR, waarom we gekozen 
hebben om dit rooster tot tenminste 01 april 2021 voort te zetten.  
 
Facturen overblijven: 
Graag wijs ik van deze plaats nog even op een aantal openstaande facturen die 
betrekking hebben op het overblijven. De nodige ouders hadden nog ’t een en 
ander openstaan. Als jullie dit vlot willen voldoen kunnen we alles weer van de 
lijst strepen en is dat afgerond.  
Mocht dit om redenen problematisch zijn trek dan even aan de bel bij mij dan 
kunnen we zien wat (on)mogelijk is.  
 
Buitenterrein: 
Vanaf deze week wordt volop gewerkt aan de aanleg van het buitenterrein. 
Deze week stond vooral in het teken van het werk waar je uiteindelijk weinig 
meer van ziet….een goede aanleg van de afvoer van het hemelwater is 
noodzakelijk om een terrein/gebouw  uiteindelijk optimaal te kunnen 
gebruiken. De firma van Beek neemt dit onderdeel voor haar rekening. 
Uiteindelijk zal het hemelwater afgevoerd worden naar een grote wadi die aan 
de voorzijde, aan de Zeeweg zal komen. Komende weken zal het buitenterrein 
worden opgehoogd en zullen de verhardingen worden aangebracht. Voor de 
kerstvakantie hopen we met de voorzijde al een heel eind te zijn.  

Gevonden voorwerpen: 
In de achterliggende tijd hebben we al heel wat kleding en spullen verzameld 
waar we de eigenaar niet van kennen. Ken of ben je de eigenaar, laat het dan 
even weten. De kleding ligt op de kist bij de achteringang.  
De sleutels en sieraden liggen in de keuken! 

           
              

Jarigen 

30 november: 
Luca Verploeg, groep 7 
02 december: 
Jackie Nout, welkom 
Febe Kosters, groep 6 
03 december: 
Ruben van de Ruitenbeek, groep 8 
04 december: 
Bram Wallenburg, groep 2b 
05 december: 
Jonathan van ’t Hof, groep 4 
Femke Koops, groep 3 
06 december: 
Tim van de Velde, groep 8 

 

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!”  
 
Groep 4+5: 
Psalm 100: 4 

Groep 6-8: 
Psalm 42: 7 
 

                  
Volgende week krijgen de kinderen 
een peer, enkele waspeentjes en 
een een paar snacktomaatjes van 
school! 

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

Jozias de Koeijer
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