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11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
13-22 januari: 

Toetsweek 
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 

 

 
 
 
- Vervanging Marije tijdens verlofperiode: 
Zoals eerder al gemeld is collega Marije in blijde verwachting .…..heel leuk! 
Bij een zwangerschap hoort ook een verlofperiode, dat spreekt voor zich….en dat zorgt weer voor een 
puzzel die gelegd moet worden. Dat ging dit jaar gelukkig vrij eenvoudig. Nadat ik met de nodige  
teamleden heb gezeten zijn we tot onderstaande oplossing gekomen. Deze is reeds in het bestuur en MR 
besproken en goedgekeurd. Prettig dat alles op zo’n eenvoudige wijze kan worden ingevuld. 
Dank voor de flexibiliteit en het meedenken van de collega’s…..Marije zal t.z.t. met een gerust hart  
verlof kunnen nemen! Maar hoe gaat ’t er nu uitzien? 
Groep 8: Eline geeft nu op donderdag les in deze groep, Yoshi verzorgt dan de technieklessen.  
Dat wordt gewijzigd naar de maandag.  
Groep 6: Eline gaat op donderdag en vrijdag les geven in deze groep.  
Zij neemt de uren van Marije over en vormt de laatste maanden van dit schooljaar een duo met Erica. 
Groep 4: Op vrijdagochtend zal Ada de uren van Eline overnemen. Ada gaat dus een ochtend extra  
werken. Mooie bijkomstigheid, zij kent deze groep omdat ze de kinderen in groep 3 heeft gehad. 
Eline zal op de dinsdag en woensdag haar RT-werkzaamheden doen.  
In principe is de laatste werkdag voordat Marije met verlof gaat op vrijdag 27 maart.  
Ik ben blij met de wijze waarop we dit hebben ingevuld. Ik ga er vanuit dat u dat ook bent.  
- Toetsperiode: 
Komende anderhalve week moeten  de leerlingen hun stinkende best doen om de CITO-toetsen te maken. 
Uiteindelijk zullen we de uitslagen analyseren. Aan de hand van deze analyse zullen de nieuwe groeps-
plannen worden opgesteld. De uitkomsten van de toetsen zullen worden opgenomen in de rapporten die 
de kinderen in het voorjaar mee naar huis krijgen.  
- Alitha jarig: 
Zaterdag verjaart collega Alitha……van harte proficiat…., hopelijk maak je er een gezellige dag en een 
goed jaar van! Geniet ervan! 
- 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  
gegarandeerd 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.  
- Hoofdluiscontrole: 
Woensdag was de periodieke hoofdluiscontrole. Gelukkig zijn alle ongenode gasten de school gepasseerd 
en was iedereen schoon. 
- Maandagochtend 08.15-08.30 uur is de school telefonisch niet bereikbaar: 
Doorgaans is de school ’s ochtends al bijtijds (meestal vanaf 07.15/07.30 uur) telefonisch bereikbaar.  
Op maandagochtend pakken we echter een kwartiertje de telefoon niet op. Om 08.15 uur hebben we met 
elkaar een weekopening. We drinken dan een kop koffie/thee met elkaar en starten de week met een 
inspirerende opening en gebed. We vinden het belangrijk om onze werkweek met God te beginnen.  
Eventuele ziekmeldingen mogen ook (los van dit kwartiertje) per mail gedaan worden.  
Bellen is uiteraard prima, maar we pakken op maandag tussen 08.15 uur en 08.30 uur even niet op.  
Dank voor uw begrip.  
- Voorlichting VO: 
Afgelopen week was de voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8 met het oog op de keuze voor het 
voortgezet onderwijs. Komende tijd is het aan de leerlingen en ouders om een beslissing te maken voor  
de vervolgschool. Altijd een spannende keuze. Succes met alle overwegingen.  
- OR-vergadering: 
Maandag komt de ouderraad weer bijeen in vergadering om met elkaar te spreken over de plannen van 
komende periode. In achterliggende weken zijn deze actieve ouders druk geweest met de ondersteuning 
van het sinterklaasfeest en hebben geholpen na de kerstviering. Erg prettig dat we kunnen terugvallen  
op een actieve groep ouders. En….voor de goede orde, het is mij duidelijk dat je niet in de OR hoeft te 
zitten om je in te zetten voor de school! Ook komende periode rekenen we op uw aller inzet en  
medewerking, waarvoor alvast hartelijk dank. 
- Invullen vragenlijst GGD: 
Verschillende ouders uit groep 1 en 2 hebben van de GGD een digitale vragenlijst per mail ontvangen. 
Deze lijsten gaan over de screening voor logopedie en voor het gezondheidsonderzoek voor 5 jarigen. 
Niet iedereen heeft deze lijsten ingevuld, graag nog even doen. BVD! 
- Fietsverlichting - veiligheid: 

 
Het valt ons als we bij de weg staan nogal eens op dat de kinderen lang niet    
allemaal hun fietsverlichting aanhebben. In deze donkere ochtenden is dat,   
volgens mij, erg belangrijk!  
Wilt u hier voor de veiligheid van uw zoon/dochter extra op letten?!  
Alvast onze hartelijke dank! 
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- Nieuws uit groep 5: 
Op woensdag avond 18 december hebben wij Kerstfeest in de Nieuwe Kerk gevierd.  
Joep vindt dat iedereen mooi gekleed was en dat iedereen goed zijn/haar best had gedaan.  
Sijmen vond het samen zingen leuk. Lizzie vond het mooi dat er kinderen uit alle groepen iets voor 
in de kerk mochten doen.  
Op donderdag 19 december hebben de kinderen op de schaatsbaan in het dorp geschaatst.  
Febe vond het leuk, omdat het op de laatste dag voor de vakantie was. Jeroen moest eerst wennen, 
maar daarna ging het goed. Luna vond dat je goed uit moest kijken, omdat er veel kinderen op het 
ijs waren. Levi M en Gerben hebben heel wat kinderen zien vallen. Vallen maakte hen niets uit, 
want het was gezellig.  
Op de maandagmiddag in de oneven weken zwemmen de kinderen van groep 5 in Calluna.  
Destiny vindt het leuk, omdat ze  veel dingen in het water mag doen. Noah was blij dat hij,  
nadat hij in het ijskoude badje gesprongen was, in het warme bad mocht springen.  
Ook vond hij het geweldig om door het gat te zwemmen. Jesse heeft er veel geleerd.  
Tobias vond het “vrij zwemmen” voor de vakantie het leukst. 
- Vrije dagen dit schooljaar en vakantierooster 2020-2021: 
Rond deze tijd stellen we het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar altijd vast. In eerste in-
stantie stem ik samen met alle schoolleiders van de basisscholen en het voortgezet onderwijs de 
planning af. Vervolgens geven we een toelichting binnen het bestuur/de MR.  
In de vergadering in december is onderstaand rooster goedgekeurd en zodoende vastgesteld.  
 
Eerst zal ik de studiedagen/vrije dagen/vakanties van DIT schooljaar nog weergeven: 
- Voorjaarsvakantie: donderdag 20 februari t/m vrijdag 28 februari 2020 
- Studiedag groep 1-3: Woensdag 18 maart 2020 
- Paasweekend: Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020  
  (kinderen zijn donderdag 09 april om 12 uur vrij) 
- Meivakantie: Maandag 27 april t/m vrijdag 08 mei 2020 
  (kinderen zijn vrijdag 24 april vanaf ongeveer 09 uur vrij! We hebben van donderdag 23 april op       
vrijdag 24 april namelijk een schoolovernachting. Alle kinderen slapen dan op school, meer details 
hierover volgen binnenkort!)  
- Hemelvaartsweekend: donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 
- 2e Pinksterdag: maandag 01 juni 2020 
- Studiedag (na de avondvierdaagse) groep 1-8: vrijdag 12 juni 2020 
- Lang weekend: vrijdag 19 juni t/m maandag 22 juni 2020 (dit weekend stond al op de vakantie-
planning van dit jaar maar was schijnbaar nog niet gecommuniceerd!) 
- Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020 
 
Hieronder de vakanties voor het VOLGENDE schooljaar: 
- Herfstvakantie: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 
- Kerstvakantie: vrijdag 18 december 2020 t/m vrijdag 01 januari 2021 
- Voorjaarsvakantie: vrijdag 19 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
- Paasweekend: vrijdag 02 april t/m maandag 05 april 2021 
- Meivakantie: maandag 26 april t/m 07 mei 2021 
- Hemelvaartsweekend: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
- 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021 
- Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 
De studiedagen voor het nieuwe schooljaar worden in een later stadium vastgesteld.  
 
- Nieuwbouw: 
Tijdens onze schoolvakantie heeft de nieuwbouw (terecht) ook stilgelegen. De bouwers aan de  
andere zijde van mijn kantoor hebben, als het goed is, ook kunnen genieten van een welverdiende 
periode van rust. Maandagochtend bij aankomst stonden er 9 gehelmde mannen op de bouwplaats 
om hun werkzaamheden weer op te pakken. Deze en volgende week wordt het dak als het goed is 
volledig dichtgemaakt (voor de vakantie was dit wegens leveringsvertraging niet helemaal gelukt). 
Momenteel is men bezig met het metselwerk aan de voor - en achterzijde van het gebouw. 
Diverse gordingen worden aangebracht en voorbereidingen voor het plaatsen van de kozijnen     
worden getroffen. Ik verwacht dat deze volgende week geplaatst zullen worden.   
Het elektriciteitsplan is definitief gemaakt zodat men binnenkort ook actief aan de slag kan gaan 
met het trekken van de bekabeling en alles wat hiermee te maken heeft. Dit vaststellen van het 
plan was een nauwkeurig zaakje…..tijdens de kerstperiode was ik me weer bewust van het feit dat 
we moeten zorgen voor meer dan voldoende stopcontacten, zowel binnen als buiten….met al die 
kerstverlichting is dat wel noodzakelijk en om nou gelijk in de eerste weken al te beginnen met  
verlengsnoeren, dat lijkt me niet de bedoeling.  
Komende periode zullen we ons gaan buigen over het inhuisplan. Als er meer concreet wordt over 
dit moment informeren we u daar uiteraard over. De webcam die op het huidige schoolgebouw staat 
voorziet ons niet meer van zoveel leuke beelden, aangezien het dak op het nieuwe pand is gaat  
daar komende maanden niet zoveel meer veranderen.  
Ik zal daarom binnenkort wat foto’s van de binnenzijde maken en deze via de nieuwsbrief/ 
facebook delen.   
- Ring(etje) kwijt? 
Bent u sinds het sinterklaasfeest (of iets daarvoor) een ringetje kwijt? Dat zou kunnen…..er kwam 
een leerling bij me die deze rond die tijd op het veld heeft gevonden. Mocht dat uw ring zijn, kom 
dan even bij me langs. Mocht het opeens storm lopen dan komen we er wel achter van wie de ring 
echt is.  
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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: 
Psalm: 93: 1 
 
Groep 6 t/m 8: 
Psalm: 84: 6  

 
Jarigen: 
 
11 januari: 
Sander Lopers, welkom 
 
12 januari: 
Janieke van Winkoop, groep 4 
 
14 januari: 
Hugo van Nijhuis, groep 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


