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Vakantiekalender 2021-2022 (volgend schooljaar): 
Voor veel fervente vakantiegangers is het dit jaar niet al te prettig 
vakantievieren……misschien houd ik de moed er voor die mensen in 
door de vakantiekalender van VOLGEND schooljaar alvast te 
delen….dan kunnen eventuele vouchers etc hopelijk verzilverd 
worden. We hebben dit schema in overleg met het voortgezet 
onderwijs en de andere schooldirecteur in Ermelo opgesteld.  
Vervolgens is het voorgelegd aan MR en dagelijks bestuur. 
Dit rooster geeft nog ruimte voor een x-aantal studiedagen, te 
vergelijken met dit jaar.  
* Zomervakantie 2021: 19 juli 2021 - 27 augustus 2021 
* Herfstvakantie: 18 - 22 oktober 2021 
* Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 - 07 januari 2022 
* Voorjaarsvakantie: vrijdag 25 februari 2022 - 04 maart 2022 
* Paasweekend: vrijdag 15 april 2022 - maandag 18 april 2022 
* Meivakantie: 25 april 2022 - vrijdag 06 mei 2022 
* Hemelvaartsweekend: 26+27 mei 2022 
* Pinksterweekend: maandag 06 juni 2022 
* Zomervakantie 2022: 11 juli 2022 - 19 augustus 2022 
 
Inschrijven: (herhaling van het bericht van vorige week!) 
Ik heb veel aanmeldingen ontvangen in de achterliggende periode. Dat 
is goed nieuws…..maar…..om teleurstellingen te voorkomen wil ik toch 
vriendelijk verzoeken om je zoon/dochter, ook al is hij/zij nog maar 2 
jaar al wel in te schrijven….ik wil voorkomen dat we vol zitten en we 
nee moeten verkopen! Het spreekt voor zich dat ouders die al een kind 
op school hebben voorrang hebben boven ‘nieuwe ouders’  maar ik 
moet het natuurlijk wel weten….! Dus, wacht niet te lang en schrijf je 
zoon/dochter in, dan is een plekje op de Goede Herderschool 
gegarandeerd. Mocht je in je omgeving mensen hebben die ook 
kinderen hebben in die leeftijd en misschien denken….’daar is plek 
zat’ …spreek hen dan even aan. Ze kunnen altijd een afspraak met mij 
maken! 
 
Verkiezingen Medezeggenschapsraad: 
Vanochtend is de mogelijkheid nog om te stemmen op 1 van de 4 
kandidaten. Om 12 uur vandaag sluit deze mogelijkheid.  

Voedselbank: 
In de jaarkalender staat dat we komende periode dozen gaan 
verpakken voor de actie schoenendoos. Dit hebben we gewijzigd. 
Omdat er landelijk enorme tekorten zijn voor de voedselbank willen 
we hier spullen voor inzamelen. In de nieuwsbrief van volgende week 
zal ik hier, inhoudelijk, meer over schrijven.  
De actieweek is van 16-20 november.  

Kalender: 

13+20 november: 
Crea-ochtend groep 3-4 
Crea-middag groep 5-8 
 
Henk Bos jarig 
 
16-20 november: 
Voedselbank-actie 
 
19 november: 
Culturele voorstelling gr/ 1/2 
 
23 november: 
Vergadering TB 
 
23 november - 27 november: 
Online voortgangsgesprekken 

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) 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Schoolfruit: 
De laatste jaren maken we gebruik van de subsidie die verstrekt wordt 
voor het schoolfruit. Ook dit jaar doen we hier weer aan mee.  
Komende 6 maanden krijgen de kinderen 3 stuks fruit in de week.  
Het is in het begin altijd even afwachten op welk moment de 
vrachtwagen zijn levering doet (dat weten we na week 2 pas echt 
goed) maar we hopen dat we op dinsdag, woensdag en donderdag fruit 
uit kunnen delen. De kinderen hoeven dan ook geen andere 
etenswaren mee te nemen naar school voor in de kleine pauze. We 
raden dit dan ook af! In elk geval willen we als school op WOENSDAG 
een volledige fruit/waterochtend organiseren. Die ochtend nemen de 
kinderen geen ander eten of drinken mee naar school. Een flesje 
water is voldoende en wij zorgen ervoor dat de kinderen uit de 3 stuks 
fruit kunnen kiezen. Omdat het maar de vraag is of we in de pauze op 
dinsdag ook echt gebruik kunnen maken van het fruit houden we voor 
de eerste week in elk geval even de woensdag-donderdag-vrijdag aan. 
Mogelijk wijzigen we dit later naar de dinsdag-woensdag-donderdag.  
En….woensdag dus echt niks mee naar school nemen dan een flesje 
water. We vinden het belangrijk om ook dat gezonde gedrag te 
benoemen en te stimuleren. Zelf doen we hier als collega’s uiteraard 
ook aan mee op de woensdag.  
 
Praatavonden: 
Op dinsdag - en donderdagavond 24/26 november staan de 
gespreksavonden gepland. Deze gaan niet in fysieke vorm door. Dit 
wordt dringend afgeraden. Wel willen we de gesprekken telefonisch 
met jullie voeren. We trekken voor deze gesprekken een week uit.  
Om tot een goede planning te komen zullen we per groep een 
datumprikker uitzetten. Jullie kunnen dan zelf bekijken welk moment 
nog beschikbaar is en daar online op intekenen. Volgende week sturen 
de collega’s per groep een datumprikker naar jullie toe. Je kan je dan 
inschrijven voor een telefonisch 10-minuten gesprek. Deze gesprekken 
vinden verspreid in de week van 23-27 november, op verschillende 
middagen en avonden plaats. Het is de bedoeling dat IEDEREEN zich 
ZELF inschrijft voor deze gesprekken! 
 
Continu-rooster: 
Sinds deze week hanteren we het continu-rooster weer. Dit hebben we 
gedaan om de verkeersbewegingen rondom de school te minimaliseren 
en de druk van het overblijven af te halen. Dit lijkt gelukt. De eerste 
week is prima verlopen. We hanteren dit tijdelijke rooster in elk geval 
tot de kerstvakantie, waar nodig verlengen we de termijn hiervan.  
Komende periode zullen we (zoals vorig schooljaar al aangegeven) een 
onderzoek instellen om te zien of dit rooster op de langere termijn 
ook wenselijk en haalbaar is voor ouders en medewerkers.  
Hiertoe hebben we een werkgroepje samengesteld uit team, MR en 
bestuur. We zullen binnenkort met meer informatie komen over o.a. 
de vorm en het tijdspad van dit onderzoek.  
 
Henk Bos jarig: 
Vrijdag verjaart collega Henk…..mochten jullie ‘m op 13 november aan 
de weg zien staan, feliciteer de meester dan even op afstand!  
Henk, van harte proficiat en een mooi nieuw levensjaar toegewenst. 
  
Crea-ochtend/middag: 
We hebben op 13 en 20 november een crea ochtend (groep 3/4) en 
crea middag (groep 5-8). We zullen deze momenten zoveel mogelijk 
zonder ouders organiseren. Hopelijk binnenkort weer met ouders!

Jarigen 

 
12 november: 
Jesse Prins, groep 4 
 
13 november: 
Lizz Kok, groep 2a 

14 november: 
Bregje Roest, groep 2b 
 
15 november: 
Alissa van de Werfhorst, groep 3 

 

 

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: 134: 3 

Groep 6-8: 
Psalm: 84: 2 

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

Jozias de Koeijer 
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