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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 

03 maart: 
Speelgoedmiddag 1-2 

04 maart: 
Hoofdluiscontrole 

09 maart: 
Bestuursvergadering 

MR-vergadering 
10 maart: 

Excursie groep 1a/1b 
11 maart: 

Excursie groep 2 
Biddag 

Gebedsgroep 
16 maart: 

OR-vergadering 
17 + 24 maart: 

Crea-middag groep 3/4 
18 maart: 
Erica jarig 

Studiedag groep 1-3 
19 maart: 

Kangoeroewedstrijd 
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 
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 
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Schoolnieuws 

 

 
 
- Open dag + aanmelden broertjes en zusjes: 
De tijd vliegt....voor je het weet is het kerst 2021 (!!)....nou, dat zal zo’n vaart niet lopen zult 
u denken?! Ik snap ‘t, natuurlijk is dat wel wat overdreven. Maar toch, het gaat snel. 
Om op een goede manier het personeelsbeleid te voeren heb ik wel een prognose nodig van het aantal 
leerlingen dat ik binnen de school heb. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de  
personele bezetting.  
Graag ontvang ik dan voor de voorjaarsvakantie de inschrijfformulieren van leerlingen die voor de kerst 
2021 4 jaar hopen te worden! Ik kan dan de inschrijving in orde maken en uw zoon/ dochter is dan gega-
randeerd van een plekje op de Goede Herderschool.  
Voor een tweetal groepen (groep 3 en 6) hebben we nu namelijk een wachtlijst…….. 
Heeft u mensen in uw omgeving die nog geen kinderen op school hebben maar die kinderen  
hebben in deze leeftijdscategorie wijs hen dan even op de open dag van woensdag 29 januari.  
Uiteraard kunnen ze ook altijd een afspraak met mij maken voor een informatief gesprekje.  
- Praatavonden: 
Dinsdag maken we de planning voor de praatavonden van 11 + 13 februari. 
U krijgt de uitnodiging voor deze avond aanstaande woensdag mee, dan weet u waar u aan toe bent. De 
ouders van leerlingen uit de plusklas hebben tijdens deze avonden wel een gesprek met de plusklas leer-
kracht, Ada.  
Zoals eerder al gemeld draait groep 8 niet mee in deze gesprekken-serie, zij hebben de adviezen reeds 
ontvangen. Voor een paar leerlingen uit deze groep volgt nog tweede gesprek. Yoshi maakt een afspraak 
met betreffende leerlingen/ouders. 
- Volgende Babbelaar: 
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 07 februari, over 2 weken dus.    
- Bestuursvergadering: 
Aanstaande maandag komen we met het bestuur bij elkaar om de nodige lopende zaken met elkaar door 
te spreken. 
- Stefan jarig: 
Zondag 02 februari verjaart meester Stefan uit groep 6. Stefan, van harte proficiat en een mooi nieuw 
jaar toegewenst! 
- Speelgoedmiddag: 
Dinsdag 4 februari is een speelgoedmiddag voor de kleutergroepen. Veel speelplezier gewenst.  
- Kerk en school: 
In de week van 3 t/m 9 februari hebben we de jaarlijkse week van kerk en school. Het thema van deze 
week is “ Volg je dromen”. Dit onderwerp werken we in die week uit aan de hand van een 3-tal Bijbelver-
halen. Het eerste verhaal is het scheppingsverhaal, het tweede Bijbelverhaal gaat over Jozef en de dro-
men. Tenslotte luisteren we naar het verhaal over het volgen van Jezus aan de hand van het verhaal van 
de discipelen die geroepen worden door Jezus. Zondag 9 februari zijn we te gast in de Rehobothkerk, Dirk 
Staalweg 43 in Ermelo. De dienst begint om 09.30 uur en staat onder leiding van dominee Pieter-Frans de 
Boer. Hij brengt in deze week ook een bezoek aan de klassen zodat hij in gesprek kan gaan met de  
leerlingen. Samen met dominee de Boer hebben we deze dienst goed voorbereid.  
Het verhaal uit Openbaringen, van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde komt dan aan bod.  
De leerlingen hebben in woord en zang een bijdrage aan deze dienst.  
De kinderen zitten gewoon bij de ouders in de kerk, op een zeker moment zullen ze naar voren geroepen 
worden. Het zou mooi zijn als velen die zondag aanwezig zijn!  
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie/thee/limonade te drinken met elkaar.  
- Rapport mee: 
Vrijdag 07 februari krijgen de kinderen hun rapport mee, de gesprekken zijn op 11 en 13 februari.  
- Oud papier hulp: WE HEBBEN ECHT MINIMAAL 2 OUDERS NODIG!!! 
We hebben oud-papier ophalers nodig……minimaal 2! De nodige ouders zetten zich 2 ochtenden 
per jaar in om te helpen bij het ophalen van het oud papier. Dit levert mooie extra inkomsten 
op voor de school, voor de leerlingen kunnen we hier leuke extra’s meedoen. Het zou jammer 
zijn als dit komt weg te vallen. In principe vragen wij GEEN financiële ouderbijdrage, dit doen 
we voornamelijk niet omdat we deze andere inkomstenbron hebben. Hopelijk kunnen we dit zo 
laten! 
Als u door de week geen tijd hebt om te helpen op school dan snap ik dat uiteraard, er moet ook 
gewerkt worden…..het zou daarentegen wel erg prettig zijn als zich nog minimaal 2 ouders hel-
pen voor de oudpapier-hulp! Alvast dank voor de aanmelding!  
- Nieuwbouw: 
Zoals u misschien aan de kant van het Rode Schuurderwegje al heeft gezien zijn de eerste kozij-
nen met glas reeds geplaatst. Ik voeg hiervan een paar foto’s bij. 
De binnenkozijnen zijn ook gezet zodat de maatvoering voor de lokalen en overige ruimtes ook 
duidelijk zichtbaar zijn/worden. Deze dagen zijn/worden de lage daken geplaatst en kan men 
binnen verder aan de slag. Alles verloopt vooralsnog goed volgens planning en de oplevering van 
eind juni is een realistisch ijkpunt.  
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- Nieuws uit groep 3: 
Hebben jullie het al gehoord?  
Afgelopen woensdag was er een feestje in 
groep 3! En niet zomaar een feestje, nee 
een letterfeest! De afgelopen maanden 
hebben de kinderen superhard gewerkt en 
deze week hebben ze de laatste letter    
geleerd. Nu kunnen ze alles lezen!  
We hebben goed uitgepakt in de klas.        
De kinderen hebben allemaal verhalen    
geschreven welke aan de muur tentoonge-
steld hangen. We zijn de dag begonnen met 
een letterbingo (met letterkoekjes als      
fiches!).  
 

We hebben een letterspeurtocht door de school gedaan en de kinderen kregen een echt letter-
diploma uitgereikt door meester Jozias! Bij dit laatste onderdeel zaten als verrassing allemaal      
vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes in de klas te wachten, zodat ze bij het diploma 
een heel hard applaus kregen. Wat zijn we trots op jullie groep 3!  
- Nieuws uit groep 2: 

Na de drukke maar gezellige periode van 
Sinterklaas en Kerst, zijn we alweer het 
nieuwe jaar ingerold.  
We begonnen met de cito    toetsen en 
daarna kwam het thema “Museum”.  
We werken de komende periode over 
kunst, hierover bent u in de thema brief 
geïnformeerd. Met de kleuters van onze 
groep brengen we daarom op 29 januari en 
12 februari  een bezoek aan het  
Leonardo Da Vinci atelier en de galerie.   
We kunnen daar kunstenaars aan het werk 
zien die met verschillende materialen    
werken en daar iets over willen vertellen. 
Ook gaan we diezelfde  ochtenden aan de 
slag als echte kunstenaars bij de familie 
Luteijn. Het wordt vast een leerzame en 
gezellige ochtend. 
Woensdagochtend kregen we hoog bezoek 
van onze burgemeester die ons tijdens het 
voorleesontbijt kwam voorlezen uit het  
prentenboek: ‘Moppereend ’, i.v.m. de 

Nationale Voorleesdagen. Het was een feestelijk gebeuren.  
Zo ziet u maar, het is nooit saai bij ons in de klas! 
 
- Stakingen! 
Donderdag en vrijdag 30/31 januari wordt er landelijk op verschillende scholen gestaakt om aan-
dacht te vragen voor de omstandigheden in het basisonderwijs.  
Wij hebben, in december, binnen het team eveneens onze afwegingen gemaakt.  
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het werk NIET neer te leggen maar gewoon ons werk te 
blijven doen.  
Begin van dit jaar is een nieuwe CAO afgesloten waarin er verbeterde arbeidsomstandigheden voor 
het personeel in het basisonderwijs zijn vastgelegd, dat is mooi uiteraard. De reden waarom er lan-
delijk toch de nodige scholen de deuren sluiten ligt in het feit dat het salarisverschil tussen mede-
werkers in het primair en voortgezet onderwijs nogal verschillend is. Ondanks hetzelfde opleidings-
niveau is er een verschil, dit is vreemd. Verder moet het ministerie van onderwijs niet werken met 
incidentele gelden maar structureel geld vrijmaken voor het onderwijs. Dit is voor de lange termijn 
nodig.  
In onze omgeving hebben we niet veel te klagen, weinig zelfs. Qua personele bezetting is het door-
gaans goed geregeld (ik moet uiteraard zaken afkloppen maar ik hoop toch echt dat u zich realiseert 
in wat voor luxe situatie wij zitten!!) Wij hebben voldoende personeel, het is nog nooit voorgeko-
men in afgelopen jaren dat we leerlingen thuis hebben moeten houden (of naar huis hebben moeten 
sturen) wegens personele tekorten.  
We hebben voldoende ondersteuning en er lopen veel mensen rond voor ambulante taken. Dit is zo-
als het hoort maar absoluut niet de standaard zoals die in Nederland is. Ik benadruk dit maar eens 
extra omdat er anders een verkeerd beeld ontstaat van de landelijke situatie……ik begrijp dus ook 
echt wel dat er besturen/scholen met de handen in het haar zitten en in de vorm van een staking 
aan de bel trekken.  
Wij hebben dus onze overwegingen gemaakt en besloten om dat, deze stakingsronde, niet te doen.  
Op onze school gaan heel veel dingen goed, uiteraard gaat er ook wel eens wat mis….maar ik hoop 
dat u zich realiseert dat we ons op de Goede Herderschool rijk gezegend mogen weten met de om-
standigheden waarin de medewerkers werken en de leerlingen les ontvangen. Ik ben blij met dit 
gegeven, ik hoop dat u dat ook bent! En zo niet….tsjaaaaa, dan zij dat maar zo!! 
- Open inloop: 
Aanstaande donderdag is er om 15.15 uur een open inloop bij de schoolmaatschappelijk werkster 
Petra Smit. Als u vragen over gezin en opvoeding hebt kunt u bij haar terecht. De schoolverpleeg-
kundige is dit keer niet aanwezig. Zijn er echter vragen over groei en gezondheid dan kan een af-
spraak gemaakt worden. Dit kan via de GGD maar ook via collega Gea Lokhorst.  
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “God kent jou vanaf 
het begin” centraal.  
Ook komt een tekst uit Prediker 9:9 
aan de orde: “Geniet op alle dagen 
van je leven, die God je heeft  
gegeven” 
 
Groep 4/5: 
Volgende week: 
1 Timotheüs 6: 12 
“Strijd de goede strijd van het  
geloof, win het eeuwige leven  
waartoe je geroepen bent!” 
Daarop volgende week: 
Liedjes voor kerk en school 
 
Groep 6 t/m 8: 
Volgende week: 
Psalm 51: 9 
“Neem mijn zonden weg en ik word 
rein, was mij en ik word witter dan 
sneeuw!” 
Daarop volgende week: 
Liedjes voor kerk en school 
 
Jarigen: 
 
 
 
26 januari: 
Noah Kok, groep 5 
 
31 januari: 
Jonathan Bosch, groep 2 
Jaylinn Tomassen, groep 7 
 
01 februari: 
Natalie Aalbers, groep 7 
 
02 februari: 
Emilie de Buck, groep 6 
Fleur Veeningen, groep 6 
 
03 februari: 
Mart Smit, groep 6 
 
05 februari: 
Boaz Noteboom, groep 2 
Zani Toonen, groep 1b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schoolfruit: 
 
Meloen/Mandarijn/Sinaasappel  
 
 

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


