
Editie 13. 2020-2021 11-12–2020

 
Meester Rico van Drunen:  
Vorig jaar hadden de leerlingen uit (de toenmalige) groep 7 en 8 te 
maken met meester Rico. Hij liep toen zijn stage vanuit de PABO in 
deze groepen. Na de kerstvakantie zal hij, naast Yoshi, lesgeven in 
groep 8. Hij loopt dan zijn zogenaamde LIO (leraar in opleiding) - 
stage. Op de woensdag, donderdag en vrijdag mag Rico aan de bak in 
groep 8. Yoshi staat op de maandag en dinsdag voor deze klas.  
Yoshi is de begeleider van Rico tijdens zijn stage. Ada heeft op de 
donderdag dan weer tijd voor de invulling van de andere taken.  
Ook Yoshi pakt op de dagen dat hij niet voor de groep staat andere 
zaken op. Hoe en wat precies werken we deze periode verder uit.  
Andere groepen kennen Rico ook al van de gymlessen die hij geeft.  
Op de dinsdag worden de gymlessen aan de groepen 4, 7 en 8 sinds de 
zomervakantie door hem verzorgd. We wensen Rico veel succes en 
werkplezier toe.  
 
Jarige collega’s: 
In de vakantie hebben we te maken met een paar jarige collega’s.  
28 december verjaart Eline, 31 december viert Rico alvast 
nieuwjaarsdag en 02 januari wordt de taart aangesneden bij Ada. 
Alledrie van harte gefeliciteerd en een mooi nieuw levensjaar 
gewenst! 
 
Speelgoedmiddag: 
Dinsdagmiddag 05 januari hebben de kinderen uit de groepen 1/2 hun 
speelgoedmiddag. Gezellig.  
 
Info middelbare school: 
Dinsdag na de vakantie organiseren we altijd een informatieve avond 
die betrekking heeft op het voortgezet onderwijs.  
Op deze avond delen vertegenwoordigers van het VO allerhande 
praktische informatie over het reilen en zeilen op de middelbare 
school. Altijd heel leerzaam.  
Dit jaar zal dit op een andere manier worden ingevuld. De ouders zijn 
hierover al door Yoshi geïnformeerd. Succes met het maken van een 
goede schoolkeuze voor jullie zoon/dochter.  
 
Nieuwjaarsontbijt: 
Op maandagochtend 04 januari hebben we onze jaarstart. Dit doen we 
als collega’s altijd met een nieuwjaarsontbijt.  
Vanaf 08 uur starten we het jaar met elkaar. De kinderen zijn vanaf 
09.45 uur welkom, we starten het jaar met de kinderen om 10 uur in 
de school! Ook de peuters zijn welkom vanaf 09.45 uur, de collega’s 
van Ukkie Pukkie zijn uiteraard ook bij deze jaaropening aanwezig.  
 
Hoofdluiscontrole: 
Na de vakantie hebben we op woensdag weer een reguliere 
hoofdluiscontrole.  

Kalender: 
 
16 december: 
19.00 uur:  
Kerstviering leerlingen 
 
17 december: 
Spelletjesmiddag groep 3-8 
 
18 december-01 januari: 
Kerstvakantie (incl. vr. 18/12) 
 
28 december: 
Eline Karssen jarig 
 
02 januari: 
Ada Spelt jarig 
 
04 januari: 
Nieuwjaarsontbijt, team:  
Start leerlingen 10 uur 
 
05 januari: 
Speelgoedmiddag groep 1/2 

06 januari: 
Hoofdluiscontrole 
 
11 januari: 
Alitha van Leuveren jarig 
Ouderraadsvergadering 
 
11 - 20 januari: 
Toetsweek groep 3-8 
 
13 januari: 
Gebedsgroep 
 
18 januari: 
Vergadering dagelijks bestuur 
 
25 januari: 
Marije Diepeveen jarig 
 
26 januari + 02 februari: 
Crea-middag groep 3/4 
 
29 januari + 05 februari: 
Crea-middag groep 5 t/m 8 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Spelletjesmiddag: 
Aanstaande donderdag mogen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 
gezelschapsspelletjes meenemen naar school. ’s Middags hebben de 
kinderen dan een spelletjesmiddag. Altijd leuk om met elkaar een 
spelletje te spelen. En nog leuker als dat eens een keer niet online 
maar old-school is! 
Kerst: 
Woensdag 16 december ontvangen we alle kinderen ’s avonds op 
school voor onze kerstviering. Er wordt door iedereen ontzetten goed 
geoefend op de scenes uit de musical, de kerstliederen schallen door 
de school en het decor wordt in orde gemaakt. We verwachten de 
leerlingen woensdag allemaal tussen 18.45-18.55 uur op school, de 
kinderen die een rol hebben in de musical verwachten we om 18.30 
uur. Omdat we in korte tijd veel kinderen verwachten verzoeken 
we vriendelijk om niet te gaan keren op de weg maar gewoon gelijk 
na het afzetten van de kinderen rechtdoor te rijden. Dit voorkomt 
opstoppingen, zeker in het donker is dat niet wenselijk! 
De kinderen zullen na binnenkomst plaatsnemen in de grote hal waar 
we met elkaar het kerstfeest zullen vieren.  
Na de viering krijgen de kinderen hun kerstcadeau van school, na wat 
lekkers te eten en te drinken kunnen de kinderen dan rond 20.00 uur 
weer opgehaald worden bij de school. (dit doen we weer op dezelfde 
manier als normaal bij het ophalen!). De volgende dag verwachten we 
de kinderen weer gewoon op school. Vrijdag 18 december zijn de 
leerlingen vrij en hebben lekker kerstvakantie. Op donderdag zullen 
we jullie een linkje sturen naar het filmpje van de kerstviering. Dan 
kan thuis de viering nog een keer worden teruggekeken. Leuk om dat 
samen met opa/oma en vader/moeder en andere belangstellenden te 
doen. Heel veel plezier daarmee.  
Buitenterrein: 
Zoals jullie vast en zeker (kunnen) zien worden er goede meters 
gemaakt bij de aanleg van het buitenterrein. Er is al ontzettend veel 
werk verzet. Het voorplein ligt er nagenoeg in. Volgende week wordt 
een begin gemaakt met de kiss and ride strook aan de voorkant en 
wordt het straatwerk voor de parkeerplekken aangelegd.  
De voorzieningen voor de verlichtingen zijn al lang aangebracht en de 
plakken waar het groen zal komen zijn voorzien van goede tuinaarde. 
Het daadwerkelijk aanbrengen van dit groen zal in het voorjaar, bij 
gunstig weer, gebeuren. Wel is deze week de eerste nieuwe boom op 
het schoolplein gepland. Na de vakantie zal het halen en brengen in 
elk geval in de eerste schoolweek nog zijn zoals we dat gewend zijn. 
Waarschijnlijk zal dit in week twee wat anders worden, dan wordt het 
deel aan het Rode Schuurderwegje namelijk onder handen genomen! 
Maar, daarover later meer! De werkzaamheden vorderen gestaag, dat 
is eigenlijk de moraal van dit verhaal. En…de overlast valt reuze mee! 
Oud papier: 
Zaterdag staat de papiercontainer weer op het terrein van 
Summerrain. Ik kreeg onderstaand bericht doorgestuurd:

Jarigen 

14 december: 
Reinier Dwarshuis, groep 2a 
15 december: 
Bram van den Bor, welkom 
16 december: 
Thomas van de Scheur, groep 5 
17 december: 
Jesse Folkeringa, groep 6 
19 december: 
Senn Reitsema, groep 2a 
20 december: 
Sem van den Broek, groep 2b 
21 december: 
Luciano van den Heuvel, groep 6 
22 december: 
Amy van den Brink, groep 4 
Lucy van Panhuis, groep 2b 
23 december: 
Lauren van Bloemendaal, groep 7 
Rosalynn van Dijk, groep 1b 
Zefanya van Knijff, groep 7 
Timo Knol, groep 5 
Rosanne de Vreugd, groep 3 
03 januari: 
Tijn Kievit, groep 2b 
04 januari: 
Levi de Graaf, groep 6 
06 januari: 
Marc van Malestein, groep 7 
08 januari: 
Emily Moerdijk, groep 1b 
10 januari: 
Niels van Panhuis, groep 5 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: januari/februari 
Bijbeltekst: Micha 7:19  
“Onze zonden werpt U in de diepten van de 
zee.”   
Groep 4 - 5: (na de vakantie) 
Bijbeltekst: Micha 7:19  
“Onze zonden werpt U in de diepten van de 
zee.”   
 
Groep 5-8: (na de vakantie) 
Bijbeltekst: Genesis 8:22  
“Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om 
te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er 
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en 
nacht – nooit komt daar een einde aan.” 

 
Volgende week krijgen de kinderen een 
ananas , peen en een peer van school! 

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

Jozias de Koeijer
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