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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 
08-11 juni: 

Avond4daagse 
12 juni: 

Studiedag, allemaal vrij 
16 juni: 

Groepsfoto’s 
17 juni: 

Gebedsgroep  
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Schoolnieuws 

 

 
 
 - OR-vergadering: 
Maandag vergadert de ouderraad. Zij zullen dan de activiteiten bespreken die komende periode op school 
georganiseerd zullen worden. Veel succes gewenst! 
 
- Crea-middag 3/4 en 5/8 
Dinsdag 17/24 maart organiseren we de crea-middagen voor de groepen 3 en 4. Er hebben zich gelukkig 
voldoende ouders aangemeld. Alvast dank voor de medewerking. De kinderen vinden dit altijd leuke  
activiteiten en….daar doen we het toch ook voor! 
Ook voor de groepen 5 t/m 8 organiseren we twee crea-middagen. Dit doen we op 20/27 maart.  
En, ook voor deze middag geldt hetzelfde als bovenstaand. Veel creativiteit en plezier gewenst allemaal.  
 
- Erica jarig: 
Woensdag verjaart collega Erica. Een gezellige werkdag en een mooie nieuw jaar toegewenst, Erica. 
 
- Kangoeroewedstrijd:  
Een dag later doen we met school mee met de kangoeroewedstrijd.  
Op de website van de organisatie staat onderstaande tekst die m.i. een prima uitleg geeft over de  
wedstrijd en het doel hiervan. 
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen 
wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt.  
In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.  
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.  
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, 
een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed.  
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde en rekenen 
heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en 
het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er  
leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht!  
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/  
 
- Pannenkoeken eten op school + continurooster: 
Met het oog op het coronavirus hebben we in overleg met de ouderraad het pannenkoeken-eten op school 
afgelast. We schuiven dit door naar een later moment. Omdat veel ouders nu rekening gehouden hebben 
met het continurooster aanstaande vrijdag laten we dat wel gewoon doorgaan. De kinderen uit groep  
5 t/m 8 eten die dag gewoon in de klas bij de leerkracht en zijn om 14.45 uur uit.   
 
- Verlof Marije: 
Op vrijdag 28 maart is de laatste werkdag van collega Marije, daarna gaat ze genieten van haar zwanger-
schapsverlof. Samen met haar man Arjan en zoontje Jari verwacht de juf in mei een dochter. Leuk! 
Na de zomervakantie neemt Marije ouderschapsverlof op. Zij zal dus een tijdje niet op school zijn.       
Medio december pakt ze haar werkzaamheden op de GHS weer op. In een heel nieuw gebouw…… 
Geniet van de periode die voor je ligt en van er allemaal komen gaat. 
 
- Buitenschoolse opvang (BSO): 
Zoals velen weten is het de bedoeling dat we op termijn in/bij het nieuwe schoolgebouw een ruimte     
hebben waar we BSO kunnen (laten) verzorgen. Dit gaan we niet zelf organiseren. Afgelopen periode zijn 
met verschillende BSO-aanbieders gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kijk je naar wensen en        
verwachtingen van verschillende kanten. Ook kijk je of organisaties goed op elkaar aansluiten, qua  
achtergrond. We zullen in de nieuwe situatie nog niet gelijk beginnen met het beschikbaar stellen van een 
ruimte. We willen namelijk voorkomen dat we ruimten weggaan “geven” die we uiteindelijk toch echt 
voor het onderwijs nodig hebben…..Concreet: we geven de laatste jaren technieklessen op onze school 
(zie pagina 2 van deze nieuwsbrief), toen we met de plannen voor het gebouw bezig waren (een paar jaar 
geleden) was dit nog niet het geval. Technieklessen moeten een vaste plek krijgen in een schoolgebouw 
(letterlijk!). Je kan geen BSO organiseren in een lokaal waar de werktafels en werkmaterialen staan  
opgesteld…..Komende tijd zullen we dus bezien hoe we de BSO wel vorm kunnen geven. In of rond ons  
nieuwe schoolgebouw. Komende periode zullen we dit in overleg met bestuur en MR verder invullen.  
Uiteraard is de steunvereniging gesprekspartner, zij financieren namelijk de extra ruimtes (techniek/PSZ/
BSO?) in het nieuwe gebouw. Hiervoor krijgen we geen subsidie van het rijk. 
Als er meer valt te melden over de concrete invulling dan hoort u dat uiteraard van mij. 
Voor nu is dit hetgeen ik hier over kan melden. Primair zijn wij een onderwijsinstelling, dus dat moet als 
eerste goed georganiseerd zijn in het nieuwe gebouw. Ik begrijp ook goed dat deze tijd ook vraagt om een 
opvang buiten de schooltijden om. Hier zal verder naar gekeken worden. Dan weet u dat! 
 
- Avond4daagse: 
In de bijlage ontvangt u de informatie die betrekking heeft op de avond4daagse.  
Dit jaar is deze sportieve loop van 08 t/m 11 juni. We hebben altijd enorm veel deelnemers, zo’n 95% van 
de leerlingen loopt altijd mee. Het is een mooie manier om ons als school op een sportieve manier in “het 
dorp” te promoten. We krijgen hier ook veel positieve reacties op. Geef u dus snel op! 
Voor de ouders die niet weten wat de bedoeling precies is?! De kleuters lopen de kortste afstand, op de 
eerste 3 avonden lopen de ouders met de kleuters mee. Tijdens de slotavond worden de kleuters door 
leerlingen uit de bovenbouw begeleid. U kan dan als toeschouwer langs de kant staan.  
Verder spreekt het allemaal voor zich. Snel aanmelden dus bij de groepsleerkracht.  
Neem bij het aanmelden gelijk €3,- mee dan is dat ook gelijk voldaan.  
 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
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- Nieuws uit de techniekhoek:   
Beste ouders, sinds vorig jaar zijn we begonnen met het geven van wetenschap en technieklessen. 
Een groot succes! Veel kinderen vinden het niet alleen geweldig, het is ook nog eens heel leerzaam. 
Meerdere vakken komen aan bod: techniek en natuur, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en 
zelfs taal en rekenen zit in deze lessen verstopt. Het is leuk om te zien hoe verschillende talenten 
naar boven komen en kinderen, die niet graag leren of school moeilijk vinden, excelleren tijdens 
deze lessen.  
Zoals u weet is er een groot tekort aan vakmensen en wordt er door kinderen en jongeren minder 
vaak gekozen voor een technisch beroep. Behalve het leerzame aspect van deze lessen hopen wij 
ook dat kinderen enthousiast worden gemaakt voor de technische beroepen.  
Vorig jaar hebben we voor deze lessen de TechniekTorens aangeschaft.  
In deze torens zitten bakken met kant en klare lessen die de kinderen vaak zelfstandig kunnen doen. 
Hier zit veel materiaal in, maar.. We zouden heel graag voor de wetenschap- en technieklessen de 
materialen en het gereedschap willen uitbreiden.  
Daarvoor willen we graag een beroep doen op u! Ik heb een lijst samengesteld met klein  
gereedschap en benodigdheden, zoals schroevendraaiers, sleutels etc.  
Maar ook groot gereedschap zoals een kolomboormachine o.i.d.  
Wie zou het één en ander aan school willen sponsoren? We horen het heel graag.  
In de bijlage ziet u een overzicht van hetgeen we nodig hebben…. 
Alvast hartelijk dank voor de reacties. (techniek) meester Yoshi.  

- Schoolovernachting: 
Het aantal tenten/caravans druppelt binnen…..dank daarvoor! We hebben echter nog niet voldoen-
de slaapplekken voor alle leerlingen. Met name het aanbod uit de bovenbouw valt nogal tegen. Ik 
kan me voorstellen dat er ouders zijn die zelf niet kamperen en dus geen kampeerspullen heb-
ben….maar, mocht u afwachten en denken “een ander zal wel spullen leveren”, dan is dat niet 
meer de oplossing….want we hebben nu nog tekort!  
Wel is het leuk om te melden dat een ouder op handige wijze aan 10 tenten voor 2/3 personen is 
gekomen en deze beschikbaar heeft gesteld voor de overnachting.  
Alvast hartelijk dank voor het aanmelden! 

- Studiedag groep 1-3: 
Aanstaande woensdag hebben de dames van de groepen 1 t/m 3 en Ukkie Pukkie een studiedag.  
Met elkaar wonen ze de onderbouwdag in Zwolle bij. Daar verwachten ze veel nieuwe en zinvolle 
kennis op te doen. Succes!! 

- Triple P - cursus: 
Graag breng ik deze cursus onder uw aandacht. Veel ouders hebben deze al eens gevolgd en we heb-
ben hier positieve reacties op ontvangen. Daarom delen we de nieuwe cursus ook via deze  
nieuwsbrief. Zie voor meer informatie de bijlage die is meegestuurd.  

- Volgende Babbelaar 28 maart: 
De volgende nieuwsbrief verschijnt over 2 weken.  
 
- Nieuwbouw: 
Komende week wordt het mos sedum dak aangelegd. De plantjes worden op het hoge dak aange-
bracht en in de loop van komende weken zullen de kleine plantjes uit gaan groeien tot een mooi 
geheel. Ik ben benieuwd hoe ‘t eruit zal gaan zien. Het lage dak aan de voorzijde zal t.z.t. worden 
vol gelegd met 312 zonnepanelen. 
 
- Corona-maatregelen: 
Donderdagavond heb ik een mail naar alle ouders van school gestuurd met de aangescherpte regels 
rondom dit virus. We realiseren ons dat dit voor de nodige ouders gevolgen heeft maar we volgen 
hierin de adviezen die we van GGD en RIVM ontvangen. Uiteraard rekenen we op uw begrip in dit 
hele verhaal. Hopelijk gaat ‘t allemaal snel beter maar voor nu moeten we de zorgvuldigheid      
betrachten.  
Komende week zal collega Henriette nog niet op school zijn. Zoals gemeld is zij vorige week in    
contact geweest met een (naar later bleek) corona patiënt. Deze patiënt is tevens haar broer. 
Henriette voelt zich fysiek goed maar de zorgen om haar broer zijn groot.  
Het is daarom zeer begrijpelijk dat ze komende week niet aanwezig is op school. We gaan er vanuit 
dat de bezetting voor groep 2 geregeld zal worden. Zonder tegenbericht is dat het geval.  

- Autismeweek: 
In de bijlage ontvangt u een schrijven over de autismeweek die begin april georganiseerd zal      
worden. Doe er uw voordeel mee.  
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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: 
 
Lied: “Jezus is wil U bedanken” 
 
De daaropvolgende week: 
 
Jesaja 53: 4 
“Maar Hij was het die onze ziekten 
droeg, die ons lijden op zich nam!” 
 
Groep 6 t/m 8: 
Volgende week: 
 
Lied: “Meer dan rijkdom” 
 
De daaropvolgende week: 
 
Johannes 12: 24 
“Als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graan-
korrel, maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht.” 
 
Jarigen: 
 
 
15 maart: 
Finn Smits, groep 7 
Anne Fleur van Wilgenburg, groep 7 
 
16 maart: 
Femke van Panhuis, groep 6 
 
19 maart: 
Esmee de Graaf, groep 8 
 
20 maart: 
Sabine van Gens, groep 6 
Evi Jansen, groep 1b 
 
24 maart: 
Bram Degenkamp, groep 1b 
 
25 maart: 
Linde Vreemann, groep 8 
 
26 maart: 
Lucas Vreeken, groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfruit: 

 
 
 
 
 
 

 
Meloen, waspeen, peer 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik  
iedereen een mooi weekend toe! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 
 
 


