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Voedselbank-actie 
Veel kinderen hebben gehoor gegeven aan de oproep om producten 
voor de voedselbank mee te nemen. Super! Alle kratten zijn gevuld! 
Vandaag worden de gevulde kratten door de organisatie opgehaald.  
We hopen dat we veel mensen blij gemaakt hebben met deze 
inzameling. 
Mocht je nog willen bijdragen en dit vandaag voor schooltijd lezen…
dan kan dat, de spullen worden vanmiddag bij school opgehaald.  
 
Voortgangsgesprekken: 
Komende week zijn de voortgangsgesprekken met alle ouders gepland. 
De leerkrachten zullen dan met jullie van gedachte wisselen over de 
voortgang van jullie zoon/dochter. Hoe gaat ’t? Hoe staat ’t ervoor? 
Waar zijn we mee bezig? Helaas moeten deze gesprekken telefonisch/ 
online…het is even niet anders. We vinden het wel belangrijk om 
elkaar even bij te praten dus doe er je voordeel mee.  
De kinderen uit groep 8 hebben zelf samen met hun ouders een online 
gesprek via Teams. Voor deze kinderen is het best wel spannend want 
ze krijgen hun schooladvies te horen via juf Ada en meester Yoshi.  
Op dit moment bezoeken de kinderen samen met de leerkrachten een 
paar open dagen om te oriënteren over de vervolgschool. Ook zullen er 
online bijeenkomsten georganiseerd worden waarop jullie je als 
ouders een beeld kunnen vormen bij verschillende scholen.  
Het is helaas niet zoals je normaal gesproken zou doen, ‘ gezellig met 
je kind naar een nieuwe school kijken’ , we hebben ’t er maar mee te 
doen!  
 
Kerstviering: 

Ik krijg van de nodige ouders vragen over de 
kerstviering van dit schooljaar….die 
organiseren we uiteraard! Zij het zonder 
ouders….op woensdagavond 16 december.  
We vieren dit kerstfeest met de hele school in 
het nieuwe schoolgebouw. De kinderen zullen 
dan o.a. een musical opvoeren. Van deze 
viering zullen we een opname maken en deze 
zullen we via een link delen met jullie zodat de 

viering op een later moment nog terug te kijken is met de 
(groot)ouders of andere belangstellenden.  
Hopelijk is het kerstfeest 2021 weer met alle ouders erbij.  
Hoe dan ook zal het dit jaar met recht een kinderkerstfeest worden. 

Goede doel Stichting Kantaanoo 
Vorige week hebben jullie een brief ontvangen over het goede doel 
van dit jaar. Het is mooi als de kinderen hier (kan hele week maar op 
maandag is ’t het handigst) regelmatig een financiële bijdrage voor 
meenemen. Van harte aanbevolen. 

Kalender: 

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) 
 
28 december: 
Eline Karssen jarig 
 
02 januari: 
Ada Spelt jarig 
 
04 januari: 
Nieuwjaarsontbijt, team:  
Start leerlingen 10 uur 
 
05 januari: 
Speelgoedmiddag groep 1/2 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Sinterklaasfeest: 
Het is altijd een spannende periode in het jaar van de 
schoolleerlingen. Dit jaar is het echter nog een tikkeltje 
spannender….ook voor ons, wat hoe gaan we een mooi feest 
organiseren terwijl er zoveel beperkingen zijn??! 
Wij zijn er wel uit….het is en blijft altijd maar wel de vraag of 
Snterklaas de school niet vergeet! Hij zal toch wel weten dat dat 
nieuwe gebouw tegenwoordig de school is…..??! 
Hoe dan ook, we gaan feest vieren. Op vrijdag 04 december om 
precies te zijn. De kinderen komen dan op de gewone tijd naar school 
en gaan gezellig naar binnen. De ouders gaan gewoon naar huis of naar 
het werk, jullie zullen het moeten doen met de verhalen die de 
kinderen na afloop aan jullie vertellen.  
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn door Sinterklaas cadeautjes 
gekocht, zo heb ik begrepen. Dit jaar is het niet nodig om door de 
hulppieten een surprise in elkaar te laten zetten……de leerlingen uit 
groep 5 t/m 8 zijn oud en wijs genoeg om dit zelf te doen. Zij hebben 
woensdag lootjes getrokken en kunnen thuis aan de slag met het 
geknutsel, ook verwachten we een mooi gedicht bij de surprise! 
De kinderen krijgen ook een speciale sinterklaasbrief mee naar huis…, 
die volgt later. En, om even openheid van zaken te geven.  
Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat ALS Sinterklaas de 
school een bezoekje brengt dit jaar hij niet alleen komt. Hij neemt 
pieten mee in alle soorten, kleuren en maten.  
Want, ook Horst en Telgt sluit zijn/haar ogen niet voor de landelijke 
ontwikkelingen.   
Alle kinderen mogen ook dit jaar hun schoen zetten, dit mag op 
donderdag 26 november. Ben benieuwd of er wat lekkers in zit de 
volgende ochtend….je weet het maar nooit! 
We maken er een leuk feest van met z’n allen.  
 
Verkeerssituatie/ fietsverlichting: 
Het valt mij op (en ik krijg de opmerking ook wel eens van deze en 
gene te horen) dat de nodige leerlingen en ouders ’s ochtends naar 
school fietsen en hun verlichting niet aanstaat (of mogelijk defect is!). 
Dit is gevaarlijk en niet wenselijk, lijkt mij!  
Graag jullie aandacht hiervoor. Alles voor de veiligheid van de 
kinderen, toch?  

Dan een compliment: rondom de school is 
het met halen en brengen deze periode 
een drukte van belang…..maar ik vind dat 
we ’t met elkaar erg goed doen. Laten we 
dat komende tijd ook volhouden. Zeker op 
regenachtige dagen kan het extra 
rommelig zijn….als rekening houden met 
elkaar komt dat helemaal goed! TOP! 

 
Schoolfruit en drinken:  
Niet iedereen was gecharmeerd van ons gezonde idee om op woensdag 
een fruit- en waterdrink-ochtend te hanteren. Hier heb ik vorige week 
over gemaild. We vinden het belangrijk om gezond gedrag te 
bespreken en de daad bij het woord te voegen. Dat vind ik nog steeds! 
Mocht je als ouders met dit voorstel om redenen niet mee willen doen, 
dan is dat je eigen keuze. Ik vind dat prima, maar er kan dan niet 
gezegd worden dat het niet aan onze goede intenties ligt.  
Het zou mooi zijn als veel ouders hier op de woensdag vrolijk aan mee 
blijven doen. Maar dat leg ik verder bij jullie neer. Als team doen we 
dit in elk geval wel. Bedankt voor de medewerking en begrip. 

Jarigen 

 
26 november: 
Ryan de Groot, groep 7 
 
27 november: 
Yara Hamstra, groep 7 

 

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: 
Lied: 
“ Weet je dat de Vader je kent”  
(Elly & Rikkert) 

Groep 6-8: 
Lied: 
“ Nog voordat je bestond”  
(Opw 599) 
 

 

Volgende week krijgen de kinderen 
een mandarijn, appel en een stuk 
komkommer van school! 

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

Jozias de Koeijer 
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