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- Volgende Babbelaar: 
De volgende Babbelaar verschijnt na de meivakantie, op vrijdag 14 mei.  
Voor die tijd zal er vast en zeker nog een update komen via de mail.  

 
- Verkeersexamen groep 7: 
Donderdag hadden de kinderen uit groep 7 het praktische deel van het 
verkeersexamen. Getooid in een fel gekleurd hesje maakten ze de straten van 
Ermelo (on)veilig. Nu is het even wachten op de definitieve uitslag.  
De theorie beheerste iedereen in elk geval voldoende! 
 
- Corona-maatregelen: 
Zoals het er nu naar uit ziet zullen de maatregelen zoals ze nu van kracht zijn 
ook na de meivakantie nog doorblijven lopen.  
In vogelvlucht: groepen gescheiden van elkaar, een wat langere inloop tussen 
08.20-08.40 uur, groep 1 t/m 4 zijn 5 minuten vroeger uit dan de bovenbouw 
groepen, mondkapjes in het schoolgebouw voor volwassenen, onderlinge 
afstand, gesprekken in principe allemaal telefonisch/digitaal. 
De gymlessen geven we vooralsnog op het veld naast de school, de zwem-
gymlessen gaan nog niet door en buitenschoolse activiteiten zijn in principe 
vooralsnog niet aan de orde. Kortom: we moeten nog allemaal even goed 
volhouden!! Dank voor het begrip en de medewerking.  
 
- Algemene ledenvergadering, maandagavond 12 april 
Maandagavond hadden we een online ledenvergadering, een aantal leden had 
zich hiervoor aangemeld en zijn bijgepraat over actuele en gepasseerde zaken 
op en rond de school. Het was goed om even met elkaar van gedachten te 
kunnen wisselen over ’t een en ander!  
Mocht je ook lid willen worden en actief betrokken zijn bij het schoolgebeuren, 
laat me dat dan weten…..dan zorg ik voor een inschrijfformulier. 
 
- Koningsspelen: 
Vrijdagochtend 23 april hebben we de koningsspelen. Het is de bedoeling dat 
de kinderen allemaal in feestelijk gekleurde outfit naar school komen. Rood, 
wit, blauw en oranje moet die ochtend de overheersende kleur zijn op, in en 
rond de school! Die ochtend organiseren we onze koningsspelen op een corona-
proof-manier. Alle leerlingen zijn die ochtend om 12 uur vrij.  
Daarna start de meivakantie!! 

-Schoolkamp: 
Als begeleiding kijken we terug op een zeer geslaagd kamp. Het was koud, 
maar gezellig. De onderlinge sfeer was goed en we zijn blij dat we dit kamp in 
elk geval hebben kunnen organiseren.  
Normaal gesproken was dit kamp gepland ‘ ergens in mei’  maar omdat collega 
Yoshi begin mij voor de tweede keer vader hoopt te worden hebben we dat 
kamp een aantal weken vervroegd.  
 
- Avond4daagse: 
Van de organisatie van de avondvierdaagse hebben we helaas (wel verwacht) 
het bericht ontvangen dat de jaarlijkse loop door Ermelo dit jaar NIET 
doorgaat. Het is niet anders. Mogelijk wordt er wel een online alternatief 
aangeboden, als ik hier meer over weet maak ik dat uiteraard kenbaar.  
 
- Sporttoernooien: 
Ook alle sporttoernooien die komende weken in Ermelo op de planning stonden 
zijn uit de agenda geschrapt. Ook te verwachten.  
Gelukkig hebben we op school wel genoeg sportactiviteiten die doorgaan. De 
kinderen zullen aan beweging niet te kort komen.  

Kalender: 
 
 
 
20-22 april: 
Centrale Eindtoets Cito groep 8 
 
22 april: 
Koningsspelen, allen 12 uur vrij 
 
26 april - 07 mei: 
Meivakantie 
 
29 april: 
Tiny Schalk (schoonmaak) jarig 
 
11 mei: 
Speelgoedmiddag groep 1-2 
 
13 + 14 mei: 
Hemelvaartsweekend 
 
19 mei: 
Gebedsgroep 
 
24 mei: 
2e Pinksterdag 
 
25 mei: 
Vergadering AB en MR 
 
01 juni: 
Speelgoedmiddag groep 1-2 
 
04 juni: 
Aalt en Jozias jarig 
 
11 juni: 
Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
14 juni: 
DB-vergadering 
 
 
 
 
 
 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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- Speelgoedmiddag: 
De dinsdag na de meivakantie hebben de kinderen uit de kleutergroepen hun 
speelgoedmiddag.  
 
- Tiny Schalk jarig: 
Op 29 april verjaart onze schoonmaakster Tiny Schalk, van harte proficiat Tiny.  
Het is tevens het eerste jaar dat ze als oma jarig is aangezien ze onlangs samen 
met haar man René opa en oma zijn geworden! Ook hiermee gefeliciteerd! 
 
- Hoofdluiscontrole: 
Omdat we ook na de meivakantie nog even de regel ‘ouders buiten de school’ 
voorzetten vindt de luizencontrole ook niet plaats. Willen jullie daarom thuis 
echt allemaal de kapsels van je kind(eren) even goed checken…..en mochten er 
onverhoopt toch ongenode gasten aangetroffen worden, laat me dat dan even 
weten! Alvast dank voor de medewerking.  
 
- Buitenterrein: 
Deze en volgende week is men weer druk doende met de aanleg van het 
buitenterrein. Het straatwerk aan de achterzijde zal worden gedaan, een paar 
weken geleden zijn de speeltoestellen besteld en deze zullen medio juni 
geplaatst worden. Kortom, we gaan steeds verder de goede kant op. 
Hieronder neem ik de plattegrond op van het terrein zoals we het (op een 
kleine uitzondering na) gaan uitvoeren. Alle elementen van spelen zijn terug te 
vinden in en op het plein. Een pannaveldje (op de oude plek), speeltoestellen 
voor kleuters, peuters (aan achterzijde) en voor de bovenbouw aan de voorkant 
(bij het groep 7/8 - lokaal). Er zullen verspreid over het plein diverse 
knikkerpotjes worden geplaatst, de tafeltennistafel wordt opgeknapt en krijgt 
een plekje. Er kan op 2 plekken worden geschommeld, voor de onderbouw 
komt er een waterpomp waar (als wij dat willen:-) ) water uit komt zodat de 
kinderen daarmee kunnen spelen en als klap op de vuurpijl komt aan de 
achterzijde van het terrein een heuse kabelbaan voor de kinderen.  
Aan de zijkant (bij het groep 8 lokaal) zal een groen gedeelte worden ingericht, 
daar willen we een moestuin maken, zal een amfitheater worden gemetseld in 
de kleur van het schoolgebouw zodat buitenlessen ook mogelijk zijn. Verder 
zullen we daar in de loop van het nieuwe schooljaar een aantal picknicktafels 
neerzetten zodat er ook lekker buiten gezeten en gewerkt kan worden.  
Op diverse plaatsten zullen grote zwerfkeien geplaatst worden en in de 
meivakantie zal over het hele terrein de beplanting verder worden aangepakt.  
Ook zal de wadi (aan de voorkant van de school) dan voorzien worden van 
groen zodat het aanzicht van de school ook mooi is.  
Al met al gaat het een enorm mooi buitenterrein worden en ben ik bang dat we 
de kinderen na schooltijd niet meer naar huis krijgen…..! 
Nog even geduld en dan hebben we een terrein en een gebouw waar door velen 
met jaloerse blikken naar gekeken zal worden en waar jullie kinderen zich 
uitstekend zullen gaan vermaken. Tot die tijd doen we het nog gewoon even 
met het grote veld, ook dat veld kunnen we voor de bovenbouw na de 
zomervakantie ook gewoon weer blijven gebruiken om te voetballen. Ik ben 
alleen bang dat niemand dat meer wil omdat het plein dan zo aantrekkelijk 
gemaakt is :-) ! 

Jarigen 

19 april: 
Roos Aalbers, groep 4 
Aäron Schreuder, groep 7 
20 april: 
Liza van den Belt, groep 4 
22 april: 
Ruben van der Heiden, groep 7 
23 april: 
Ilse Koops, groep 7 
25 april:  
Dana Palma, groep 7 
26 april: 
Loïs Vreeken, groep 1b 
28 april: 
Vera van Loo, groep 1b 
Jordi Staal, groep 2a 
01 mei: 
Bas Pothoven, groep 1a 
04 mei: 
Samuël Tomassen, groep 1a 
05 mei: 
Jan de Vries, groep 8 
09 mei: 
Mirthe Knol, groep 7 
10 mei: 
Lotte Kwant, welkom 
Roef van de Stadt, welkom 
Thijs van de Stadt, welkom 
12 mei: 
Daan Hazeleger, welkom 
Rik Wallenburg, groep 6 
14 mei: 
Mees Lensing, groep 5 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: mei/juni/juli: 
Mattheus 5:16 
“Laat zo je licht schijnen voor alle 
mensen!”  
 
Groep 4 +5: 
Voor/na de vakantie: 
Psalm 43: 4 
Jesaja 66: 13 
“ Zoals een moeder haar zoon troost, zo 
zal ik jullie troosten!”  
 
Groep 6-8: 
Voor/na de vakantie: 
Psalm 68: 10 
Galaten 5: 22/23 
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing” 

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

Jozias de Koeijer
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