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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 

10 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 

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 

22 november 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolnieuws 

 

 
 
- Leerorkest: 
Volgende week vrijdag is de apotheose, de grote ontknoping, van het leerorkest. 
In achterliggende weken zijn de groepen 5 t/m 8 enorm druk geweest met de muzieklessen. 
Onder leiding van de muziekdocenten Henk, Mijndert en Els en zangjuf Rose zijn de stukken voor de  
uitvoering ingestudeerd. En, volgende week is het dan zover. Voor de (groot)ouders en bekenden van de 
leerlingen uit de bovenbouw voeren de kinderen de muziekstukken op in de Dialoog.  
De groepen 5 en 6 gaan met auto’s naar de Dialoog, groep 7 en 8 doen dit op de fiets.  
De leerlingen uit de groepen  7/8 mogen in de ochtend optreden, de zaal is om 10.30 uur open, de  
uitvoering is van 10.45-11.45 uur. 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. 
Veel speel en kijk/luister-plezier gewenst voor jullie allemaal. We zullen kijken op welke wijze we dit 
muziekaanbod structureel binnen de school kunnen vormgeven, uiteraard passend in het overige  
lesprogramma.  

   
- Praatavonden: 
Komende week worden op dinsdag en donderdag de praatavonden georganiseerd. Als u geen huisbezoek 
krijgt heeft u hiervoor via uw zoon/dochter, vorige week, een uitnodiging mee naar huis gekregen.  
Tijdens de gesprekken zullen we niet aan de hand van een schoolrapport het gesprek aangaan, dit heeft 
een simpele reden: de kinderen krijgen pas in februari hun eerste rapport mee naar huis. Uiteraard zal 
het wel over de leerresultaten van de kinderen gaan maar we zullen voornamelijk ook het sociaal-
emotionele welbevinden van de leerlingen bespreken.  
De kinderen uit groep 8 komen samen met hun ouders naar meester Yoshi en juf Eline.  
Zij krijgen tijdens dit gesprek namelijk hun schooladvies voor de middelbare school te horen.  
Deze weken bezoeken de kinderen ook een paar middelbare scholen. Uiteraard is het ook de bedoeling 
dat u samen met uw zoon/dochter naar de open dagen gaat. Hierover is door Yoshi een mail aan de  
groep 8-ouders gestuurd.   
 
- Surprise-avond + sinterklaas: 
Op dinsdag- en donderdagavond hebben de ouders uit groep 1 t/m 4 de gelegenheid om aan een surprise 
te werken. Hierover heeft collega Geanne een mailtje gestuurd naar betreffende ouders met inhoudelijke 
informatie. Let op, op deze avonden heeft u tot uiterlijk 21 uur de tijd om creatief aan de slag te gaan. 
Alle surprises moeten uiterlijk op donderdagavond 28 november in de groep worden gezet….dat is voor 
alle kinderen wel zo leuk! 
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben dinsdag lootjes getrokken. De surprises en gedichten van de boven-
bouw moeten op woensdag 04 december ingeleverd worden….. 
 
- Inloop spreekuur zorgteam: 
Komende donderdag heeft u vanaf 15.15 uur de gelegenheid om gebruik te maken van het inloop-
spreekuur van de schoolmaatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige.  
Heeft u een praktische vraag aan 1 van beide dames dan kan dit, ze zitten in de personeelskamer.  
Mocht tijdens dit inloopspreekuur blijken dat er meer tijd nodig is dan kan een vervolgafspraakje gemaakt 
worden. Doe er uw voordeel mee. We zijn er met elkaar voor om alles rondom uw kinderen zo goed  
mogelijk te laten verlopen. 
 
- Crea-middagen: 
Op de vrijdagen 6 en 13 december zijn de crea-middagen voor de groepen 5 t/m 8.  
De leerkrachten hebben hier, als het goed is, contact over gehad met de begeleidende ouders.  
Voor de groepen 3/4 zijn de crea-middagen op de dinsdagen van 03 en 10 december.  
Voor deze groepen is het dit schooljaar al de tweede serie. Veel plezier allemaal!  
 
- Lidmaatschap schoolvereniging: 
Wij kennen bij de Goede Herderschool een verenigingsstructuur.  
Een van de eigenschappen van een vereniging is dat je leden hebt, deze leden hebben stemrecht over 
bepaalde zaken die tijdens de ledenvergadering aan de orde komen. Naast dit punt is dit ook een extra 
binding die je met de school hebt. Vele opa’s en oma’s en ouders die geen leerlingen meer op school heb-
ben zijn nog steeds lid. Dit past prima in de omgeving waar de school staat. De school is een factor die er 
toe doet, velen uiten de betrokkenheid hiervan in een lidmaatschap van de vereniging. 
Bent u er om de een of andere reden nog niet aan toe gekomen om lid te worden, dan kan dit door het 
formulier in de bijlage in te vullen. Dit kan bij mij worden ingeleverd of per mail worden verstuurd naar 

bestuur@goedeherderschool.nl Alvast dank! 

mailto:bestuur@goedeherderschool.nl
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- Nieuws uit de IB-kamer: 

De intern begeleider wordt weleens aangeduid als de spin in het web. Nu hoop ik dat jullie mij niet 

al te (s)pinnig vinden, maar het beeld klopt wel aardig als je bedenkt wat mijn werkzaamheden 

zijn. Mijn belangrijkste taak is dat ik, samen met ouders, leerkrachten en anderen op zoek ga naar 

wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Hiervoor breng ik verschillende partijen bij 

elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een logopedist, een fysiotherapeut, een psycholoog of  

orthopedagoog. Ook het CJG denkt vaak met ons mee. Wist je dat je ook zelf heel gemakkelijk  

binnen kunt lopen bij het CJG voor vragen over opvoeding of ontwikkeling van je kind?  

Regelmatig is Petra Smit, jeugd- en gezinswerker van het CJG bij ons op school aanwezig.  

Zij kan met je meedenken, adviezen geven of soms is alleen maar even luisteren al genoeg.  

Naast Petra is ook Corrie Nauta regelmatig op school. Zij is jeugdverpleegkundige en weet alles over 

voeding, beweging, slapen, groeien en ontwikkelen. Ieder jaar worden de 5-jarigen opgeroepen voor 

een gezondheidsonderzoek hier op school. Dit zal in januari weer plaatsvinden.  

Daarnaast worden de kinderen van groep 6 gemeten en gewogen. Als er naar aanleiding hiervan  

reden is tot zorg, wordt er contact opgenomen om samen te bekijken wat je kind nodig heeft.  

In groep 7 wordt er vanuit de GGD een gastles gegeven over gezond gedrag. Zo proberen we samen 

het welzijn van de kinderen te bevorderen en te zoeken naar het beste voor jullie kinderen!  

Aanstaande donderdag, 28 november zijn Petra en Corrie op school aanwezig.  

Je kunt zo bij ze binnenlopen tussen 15.15 en 15.45 uur. 

- Sinterklaasfeest 
Van Sinterklaas heb ik begrepen dat hij van plan is de school weer te bezoeken…..dat vinden we 
heel erg leuk! Dit keer zal hij aan de voorkant van de school aankomen, dus in de voortuin.  
De leerlingen van Ukkie Pukkie zijn hierbij ook aanwezig. 
We verwachten iedereen tussen 08.30 uur en 08.45 uur in de voortuin, dan zullen we hard gaan  
zingen om Sinterklaas te ontvangen…..hopelijk komt hij dan ook! Daarna gaan we naar binnen en 
vieren we ons feest in de school. Alle leerlingen zijn op donderdag 05 december om 12 uur vrij. 
 
- Nieuwbouw:  
Donderdag zijn de “daken” boven de centrale ruimtes en bergingen volgestort met beton.  
Daarna kan men daar de boel weer gaan opmetselen. Komende week zal het gebouw een  
metamorfose ondergaan dan zal een begin gemaakt worden met het plaatsen van het houten  
geraamte rondom het schoolgebouw. Tussen deze houten spanten in zullen daarna de muren  
gemetseld worden en de kozijnen geplaatst. Zoals ik, volgens mij, in een eerder schrijven al eens 
heb genoemd….als ik het beeld op de plaatjes voor ogen heb en mijn idee van de ark van 
Noach….dan moet dat redelijk met elkaar overeen komen! Ik ben benieuwd.  
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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: 

 
Bijbeltekst: 1 Johannes 3: 1 

“Bedenk toch hoe groot de liefde is 

die de Vader ons heeft geschonken! 

Wij worden kinderen van God ge-

noemd, en dat zijn we ook!” 

 

Groep 6 t/m 8: 

 
Bijbeltekst: Johannes 6: 35 

“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het 

Brood des levens; wie tot Mij komt, 

zal beslist geen honger hebben, en 

wie in Mij gelooft, zal nooit meer 

dorst hebben!” 

 
 
Jarigen: 
 
 
26 november: 
Ryan de Groot, groep 6 
 
27 november: 
Yara Hamstra, groep 6 
 
28 november: 
Walter van Nijhuis, groep 8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


