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18/20/21 november: 
Vader en moederochtend 

26 + 28 november: 
Adviesgesprekken groep 8 

Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

28 november: 
Inloopspreekuur zorgteam 

29 november: 
Slot Leerorkest 

03+10 december: 
Crea-middag groep 3/4 

05 december: 
Sinterklaasfeest, allen om 

12 uur vrij 
06+13 december: 

Crea-middag groep 5-8 
07 december: 
Geanne jarig 

09 december: 
Bestuurs/MR-vergadering 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Leerlingen 12 uur vrij 

20 dec - 03 jan: 
Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 

06 januari: 
10.00 uur: start leerlingen 

07 januari: 
Speelgoedmiddag 1-2 

19.30 uur: Voorlichting VO 
08 januari: 

Hoofdluiscontrole 
11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
13-22 januari: 

Toetsweek 
25 januari: 
Marije jarig 
27 januari: 

Bestuursvergadering 
29 januari: 
Open dag 

02 februari: 
Stefan jarig 
04 februari: 

Speelgoedmiddag 1-2 
03-09 februari: 

Week van kerk en school 
07 februari: 
Rapport mee 

11 + 13 februari: 
Praatavonden 

20 - 28 februari: 
Voorjaarsvakantie 

01 maart: 
Ank Pelzers (UP) jarig 

02 maart: 
Start tutorlezen 
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Schoolnieuws 

 

 
 
- OR-vergadering: 
De ouderraad is afgelopen maandag bijeen geweest in vergadering. Een aantal activiteiten is geëvalueerd 
en de nodige zaken die komen zijn voorbereid. Mooi stel mensen is ‘t hoor, die OR! Complimenten.  
- Filmmiddag/avond: 
Diezelfde OR heeft vorige week vrijdag een ontzettend leuke filmmiddag/avond georganiseerd.  
De school was in heel leuke sfeer gebracht, met vuurkorven en kaarsverlichting. Na een fotomoment kon 
plaatsgenomen worden in de filmzaal alwaar de temperatuur als snel tot grote hoogte steeg.  
De sfeer was goed en de netto opbrengst heel mooi. €830,- voor het goede doelen project waar juf  
Margreet in Pakistan bij betrokken is! 
- Schoolfruit: 
Deze week hadden we de eerste levering van het schoolfruit. In principe blijft de levering op de dinsdag 
zodat de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag een stuk fruit van school krijgen! 
- School in wintersfeer brengen: 
Dat was het dan, de herfstvakantie! Voor je het weet, is het weer Kerst. Ook dit jaar willen wij de school 
rondom de Kersttijd in wintersfeer brengen. Dit zullen we gaan doen op maandagavond 9 december met 
een aantal ouders. Om de school sfeervol te maken, hebben we wat decoratie nodig.  
Zouden we dit van jou/jullie mogen lenen?Het volgende hebben we nodig: 
Houten sleeën (2 stuks) - Vuurkorf met nepvuurtje en houtblokken - ‘oude’ schaatsen / leren kunst-
schaatsen - Gewei /hertenkop  (nep)bontjes - Bontkleed voor op de vloer of wollig kleed -  
Grote rieten mand met eventueel haardhout erin - Oude houten ladder 
Wanneer je iets te leen hebt, wil je mij dan een bericht sturen met foto? Het mag via Whatsapp  
(06-23917526) of een bericht via Facebook. Vergeet niet om je naam op het geleende artikel te zetten.      
Dat maakt het opruimen ook weer een stuk gemakkelijker en overzichtelijk.                                         
Hartelijk dank alvast namens de OR! Groetjes, Alice van Bloemendaal 
- Leerorkest: 
Vrijdag 29 november ronden de leerlingen uit de bovenbouw hun muzikale oefenperiode af met een      
optreden in de Dialoog. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De groepen 7/8 doen dit op de ochtend, 
de zaal is om 10.30 uur open, het optreden is van 10.45-11.45 uur. Deze leerlingen gaan samen met de 
leerkracht op de fiets naar de Dialoog. De groepen 5/6 treden in de middag op (‘s ochtends hebben ze 
namelijk gym). De leerlingen blijven allemaal over op school en eten in de klas, de zaal gaat om 13.45 uur 
open en het optreden is van 14.00-14.45 uur. De leerlingen uit groep 6 gaan op de fiets en die uit groep 5 
gaan met auto’s naar de Dialoog. De bovenbouw is de middag “gewoon”  om 15.30 uur vrij.   
- Voedselbank: 18 november t/m donderdagochtend 21 november:  
In de week van 18 november zamelen de Goede Herderschool en Ukkie Pukkie producten in voor de  
voedselbank. In de groepen zullen we hier ook extra aandacht aan besteden.  
Vanuit de organisatie weet ik dat ervoor nu behoefte is aan potten groente, verpakte kaas (aan een stuk), 
pakken rijst, potten jam, netten handsinaasappels en wasmiddel.  
De spullen kunnen in de klassen worden ingeleverd, vandaaruit zullen we de spullen in de juiste kratten 
doen.  Op donderdagmiddag 21 november zal de voedselbank dit alles komen ophalen.  
Het inleveren kan dus van maandag 18 november t/m donderdagochtend 21 november! 
Alvast dank voor de medewerking.  
- Rapport/adviesgesprekken: 

De ouders van de leerlingen die we op een tienminuten gesprek (26+28 november) willen ontvangen  

hebben een briefje mee gekregen met een uitnodiging voor deze avond….! 

- Surprise-avond + sinterklaas 

Het is een goede gewoonte dat de ouders van groep 1 t/m 4 sinterklaas een handje helpen bij het maken 

van een surprise (de kinderen uit de bovenbouw doen dit namelijk zelf). Op dinsdag en donderdag 26+28 

november kunt u dit op school doen. Als u er toch bent voor het tienminuten gesprek is dat extra handig.  

Mocht u ‘t niet op school maar thuis willen doen dan is dat uiteraard geen enkel probleem  

(maar misschien wel een uitdaging om ‘t verborgen te houden…). Op school kunt u een cadeautje  

oppikken, dit moet dan in de surprise worden ingepakt. Het is niet de bedoeling dat u een zelf gekocht 

cadeau gaat inpakken….! Uiterlijk donderdagavond 28 november moet de surprise in de klas staan.  

Dit kan vanaf dinsdag 26 november…., zorg er a.u.b. voor dat dit dan ook geregeld is anders is ‘t voor  

uw zoon of dochter niet leuk als er op dat moment voor hem/haar nog niks staat….. 

Het thema van de surprise laat sinterklaas dit jaar helemaal vrij, dus leef u uit! 

De leerlingen uit de bovenbouw trekken lootjes in de klas en maken zelf een surprise en gedicht.  

Ik begreep van sinterklaas dat ze voor €3,50 een cadeautje moeten kopen. De surprises moeten op    

woensdag 04 december door de kinderen worden ingeleverd.  
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- Nieuws van Eline: 

De eerste maanden zitten erop. Het voelt voor mij alsof ik hier al tijden rondloop. Een goed teken, 

denk ik! Elke dag kan ik weer genieten van de kinderen die lekker op het veld rondrennen, bij mij 

komen met hun verhalen en zich in de klas soms zo goed concentreren dat ze niet doorhebben dat 

ze hun tong hierbij uitsteken! De verhalen die ik hoorde voordat ik op school kwam kloppen: de 

Goede Herderschool IS een hele leuke school en ik ben blij met de plek die ik hier heb gekregen. 

Voor mij is dit jaar erg divers; van de kleuters tot aan groep 8 word ik ingezet. Dit is zeker handig 

om ook de gezin/familieverbanden te kunnen ontdekken. Erg leuk om te zien hoe sommige broers en 

zussen op elkaar lijken ;). 

Al met al is dit jaar tot nu toe zeer geslaagd en gaan we voor een goed vervolg! 

- Nieuwbouw:  

De bouw gaat gestaag door, dat is te zien aan onderstaande foto’s.  

De kop en staart van het gebouw zijn geplaatst en de binnenzijde krijgt ook steeds duidelijker      

invulling. De levering van het houten skelet zou deze week zijn maar heeft een kleine vertraging 

opgelopen en komt over anderhalve week. Als dat geplaatst wordt zult u met open mond staan te 

kijken hoe snel ’t dan allemaal gaat. Volgens de planning zal na de kerst de binnenzijde worden 

aangepakt….allemaal nog steeds met als doel om na de zomervakantie te starten in het nieuwe    

gebouw! Een mooi streven, lijkt mij!  

 

Schoonmaker (m/v) gezocht: 

Een goede buur is beter dan een verre vriend.... 

daarom onderstaand bericht! 

Buurtgebouw Ons Huis is op zoek naar een betaalde schoonmaker voor 4 -6 
uur (m/v) per week. Als schoonmaker zorg je dat het gebouw er fris en    
verzorgt uitziet. Zodat bezoekers kunnen genieten van schoon buurtgebouw 
Ons Huis. Werktijden vrij in te delen en in overleg met de beheerder. 
Voor verdere informatie bel of app mw Gerrie Ruiter, 06-83523657 
 
 

 
- Uitnodiging: 
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin kreeg ik onderstaande uitnodiging doorgestuurd. Uiteraard 
zet ik deze via de nieuwsbrief aan u door! 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “Jezus is de Goede 
Herder” centraal.  
Ook komt een tekst uit Openbaringen 
aan de orde: “Ik, Jezus, ben de 
stralende morgenster!” 

 

Groep 4/5: 

 
Lied:  

“Ga met God en Hij zal met je zijn”  

 

Groep 6 t/m 8: 

 
Lied 

“Kom tot de Vader” 

 
 
Jarigen: 
 
 
 
16 november: 
Jula Nout, groep 2 
 
18 november: 
Mayella Hop, groep 6 
 
19 november: 
Alisa Staal, groep 3 
 
20 november: 
Rik van den Berg, groep 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


