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Fietsencontrole: 
Dinsdag heeft de fietscontrole plaatsgevonden. Ondanks de 
regen zijn de nodige fietsen gecheckt. Veel fietsen kregen de  
“ oke”-sticker. Ook was er een aantal fietsen dat niet helemaal 
in orde was. De kinderen hebben de kans om dinsdag 13 
oktober hun fiets opnieuw te laten keuren….uiteraard doe je 
dat enkel als de ontbrekende zaken gerepareerd zijn.  
Alles voor de veiligheid van je eigen zoon/dochter, toch?? 
Kinderboekenweek En toen……. 
Het was heel bijzonder, gistermiddag in de school. 
Voor het eerst hebben we de grote hal in gebruik genomen met 
alle kinderen in de zaal…..en er werd gelijk een spektakelstuk 
opgevoerd. Alle leerkrachten hebben in een toneelstuk de 
Kinderboekenweek geopend. Leuk om dit op deze manier met 
elkaar te doen. Komende tijd zullen we in de groepen veel met 
boeken bezig zijn. Volgende week vrijdag vinden de 
voorleeskampioenschappen plaats, ik ben benieuwd wie onze 
school dit jaar als kampioen kan kronen! Aanstaande maandag 
zullen alle leerkrachten groepsoverstijgend voorlezen. Zo wordt 
iedereen ingeschakeld om de kinderen wat leuke lees-
ervaringen te geven. Probeer hier thuis ook wat (extra) 
aandacht aan te besteden. Dit is voor zowel kind als ouder een 
leuke activiteit….tussen het Ipadden door:-)  
Studiedag groep 1-3 en Ukkie Pukkie: 
De collega’s uit de onderbouw kunnen terugkijken op een 
geslaagde studiedag. Er is goed gesproken over het 
gebruik van de ruimtes in de lokalen en gang. Komende 
tijd zullen ze hier verder mee aan de slag gaan. Hoe zet 
je de ruimte die we hebben effectief in. Spelend en 
lerend, een mooie combi.  
Speelgoedmiddag groep 1-3: 
Aanstaande dinsdagmiddag kunnen de kinderen uit de 
onderbouw hun speelgoed mee naar school nemen. Ze 
hebben dan de speelgoedmiddag. Altijd een gezellige 
middag voor de leerlingen. Het is op andere dagen niet de 
bedoeling dat de kinderen allemaal speelgoed meenemen 
naar school. 
Gebedsgroep: 
Woensdag komt de gebedsgroep bijeen rond 09 uur, dit 
keer de familie Veeningen, Telgterweg 269. 
 

Kalender: 

05 oktober: 
MR-vergadering 
 
06 oktober: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
07 oktober: 
Gebedsgroep 
 
09 oktober: 
Voorleeskampioenschappen 
 
16 oktober: 
Spelletjes ochtend groep 3-4 
Spelletjesmiddag groep 5-8 
Culturele voorstelling gr. 5/6 
 
19-23 oktober: 
Herfstvakantie 
 
27-30 oktober: 
Drempelonderzoek groep 8 
 
28 oktober: 
Hoofdluiscontrole 
 
02 november: 
Ouderraadsvergadering 
 
03+10 november: 
Crea-middag groep 3-4 
 
03 november: 
Speelgoedmiddag groep 1-3 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
Gebedsgroep 
Schoolontbijt 
Dankdag 
 
05 november: 
Weideles groep 7 
 
06 november: 
Filmochtend groep 1-2 
Filmmiddag groep 3-8 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Maandopeningen: 
Nu we de hal voor ’t eerst met een grote groep hebben 
gebruikt zullen we komende tijd ook nadenken over het 
invoeren van bijv. maandopeningen.  
We vinden het gezamenlijk vieren van mooie momenten 
belangrijk. Ons oude schoolgebouw voorzag niet in de 
ruimte en daarom konden we hier niet veel mee doen.  
Komende tijd zullen we hier verder mee gaan 
experimenteren. Leuk om de kinderen, letterlijk en 
figuurlijk….een podium te geven! 
Overblijven: 
Vorige week donderdag heb ik met een paar ouders vanuit 
de overblijfcommissie gezeten. We hebben wat zaken 
doorgesproken die in het belang zijn van het komen tot 
een goed lopende, geoliede overblijfmachine. Veel dingen 
gaan goed, enkele dingen kunnen/moeten beter.  
Hiertoe zullen komende tijd afspraken worden opgesteld 
in de vorm van een protocol. Alle ouders weten dan waar 
ze aan toe zijn….na de herfstvakantie (maandag 02 
november en donderdag 05 november —> na het 
overblijven) zullen we met alle overblijfouders om tafel 
gaan om te punten op de i te zetten. We zoeken voor de 
dinsdag en donderdag nog een ouder voor de groepen 7/8 
(oneven weken) en voor de donderdag iemand die flexibel 
ingezet kan worden bij verschillende groepen (oneven 
weken).  
Naast Tessa Schouten is Marjan van de Brink ook 
aanspreekpunt voor het overblijven. Het is namelijk goed 
om verantwoordelijkheid breed neer te zetten.  
Onderlinge afstand: 
Ik werd deze week door een ouder gewezen op het feit 
dat heel veel mensen de corona-maatregelen goed 
hanteren…..er is echter ook een aantal ouders dat het 
blijkbaar toch wat lastig vindt om de 1.5-meter afstand 
juist in te schatten….! (dat valt mij zelf ook wel op).  
Daarom hierbij het dringende verzoek om allemaal ook 
komende periode een zekere afstand van elkaar in 
ogenschouw te nemen….! Als we hier met z’n allen zo 
goed mogelijk mee omgaan kan “ het”  daar in elk geval 
niet aan liggen. BVD! 
MR-vergadering: 
Maandag komt de MR weer bijeen in vergadering. Collega 
Aalt neemt vanaf dit seizoen de plek in van Marije, haar 
termijn zat er op. Komende tijd zal de procedure uitgezet 
worden die betrekking heeft op een vacature in de 
oudergeleding van de MR.  
Hierover in een volgende nieuwsbrief meer informatie. 

Jarigen 

04 oktober: 
Evi Griffioen, groep 4 
Dinand Poel, groep 7 
 
09 oktober: 
Lineke Folkeringa, groep 5 
 
10 oktober: 
Anna van Nijhuis, groep 4 
 
11 oktober: 
Christian Palma, groep 6 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: 
Tot de herfstvakantie staat 
Marcus 10: 14 centraal. 
“ Laat de kinderen tot Mij komen, 
houd ze niet tegen.”  
 
Volgende week: 
 
Groep 4+5: 
Lied:  
“ Zie de zon, zie de 
maan” (OvK23)  

Groep 6-8: 
Lied: 
“ Vul dit huis met uw glorie” 
(Opw. 815) 
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