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Vergaderingen: 
Op school vinden verschillende overleggen plaats. Naast de 
reguliere gesprekjes tussen de leerkrachten hebben we 
verschillende soorten overleg. Maandelijks komen de collega’s 
bij elkaar om specifieke onderwerpen te bespreken die in de 
onderbouw en/of bovenbouw plaatsvinden. Hanneke geeft 
leiding aan de vergaderingen in de onderbouw (groep 1 t/m 3) 
en Henk aan de bovenbouwvergaderingen.  
Ook hebben we 1x in de maand een zgn. Zorgvergaderingen. 
Tijdens dit overleg dat voorgezeten wordt door de IB-er Gea 
komen zaken ter tafel die met de zorg voor de leerlingen te 
maken heeft. Dit kan zijn voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben maar ook juist de leerlingen die een extra 
steuntje in de rug moeten hebben worden doorgesproken.  
Hoe bieden we dit aan? Hoe loopt ’t? Wat kan beter?  
 
Ook hebben we ongeveer 1x per maand een algemene 
vergadering. de naam zegt het al….tijdens een dergelijk 
overleg komen algemene zaken ter tafel, tijdens het laatste 
overleg hebben we o.a. allerlei (nog) niet lopende zaken 
besproken, is het nieuwe schoolplein doorgesproken, zijn 
activiteiten als de kinderboekenweek doorgenomen.  
Kortom, echt de schoolbrede thema’s worden dan afgehandeld 
en voorbereid. De voorbereiding van bepaalde onderwerpen 
wordt dan weer door collega’s gedaan die dit jaar in bepaalde 
commissies zijn ingedeeld. Ik leid deze vergaderingen.  
 
Naast de teamvergaderingen hebben we ook 
ouderraadsvergaderingen, 4x per jaar een MR-vergaderingen  
en komt het bestuur bijeen.  
Binnen het bestuur is sinds dit jaar een heel duidelijke splitsing 
gemaakt, we hebben een dagelijks bestuur. Sinds dit jaar maak 
ik ook deel uit van het bestuur, ik doe dit nu samen met 
Liesbeth Knol en Wouter Timmer.  
Verder hebben we het toezichthoudende deel van het bestuur, 
dat wordt nu gevormd door Gerbrand Lopers, Jurijn de Vries, 
Ada Schreuder, Marcella Hop en Gerjanne van Nijhuis.  
Een paar keer per jaar vergaderen beide besturen met elkaar, 
in april is dan vanuit deze besturen een algemene 
ledenvergadering.  
 
Toetsweek: 
In de komende periode gaan de groepen 4 t/m 8 verschillende 
Cito-toetsen maken. Normaal gesproken worden deze toetsen 
al in juni afgenomen maar dit jaar doen we dat een beetje 
anders. Omdat we na de thuiswerkperiode vooral de nadruk 
wilden leggen om het weer samen naar school gaan en de tijd 
wilden nemen om te zien waar iedereen staat, hebben we 
besloten om de toetsing uit te stellen naar september/oktober. 
We nemen nu dus de toetsen af die bedoeld zijn voor het einde 
van het vorige schooljaar. 

Kalender: 
 
21 september: 
DB-vergadering 

24 september: 
Start toetsweek 

29 september: 
Fietsenkeuring 
 
30 september: 
Studiedag groep 1-3 
 
01 oktober: 
Start kinderboekenweek 
 
02 oktober: 
Hanneke van Kesteren jarig 

05 oktober: 
MR-vergadering 
 
09 oktober: 
Voorleeskampioenschappen 
 
16 oktober: 
Spelletjesochtend groep 3-4 
Spelletjesmiddag groep 5-8 
 
19-23 oktober: 
Herfstvakantie 
 
27-30 oktober: 
Drempelonderzoek groep 8 
 
28 oktober: 
Hoofdluiscontrole 
 
04 november: 
René Schalk (schoonmaak) jarig 
 
10 november: 
Crea-middag groep 3-4 
 
13 november: 
Crea-middag groep 5-8 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Jarigen 

21 september: 
Chanel Klop, groep 4 
22 september: 
Mees de Vries, groep 4 
23 september: 
Jayden Drost, groep 4 
Bram Endendijk, groep 5 
24 september: 
Kevin Grift, groep 1a 
25 september: 
Fiene van den Brink, groep 6 
Dyanne Hop, groep 2a 
26 september: 
Danieck Besselsen, groep 2a 
27 september: 
Dylan Verploeg, groep 8 

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: 
Psalm 75: 1    

Groep 6-8: 
Psalm 25: 4 
 
 
 

Omdat dit door veel scholen gedaan wordt, heeft het Cito de 
normering van deze toetsen aangepast, zodat er een eerlijk beeld 
gemaakt kan worden van de voortgang en de plek waarop een 
kind op dit moment staat. 
Nadat de toetsen zijn nagekeken, heeft Gea een gesprek met 
alle leerkrachten, waarbij we gaan bekijken hoe de kinderen 
ervoor staan en welke kinderen mogelijk wat extra 
ondersteuning nodig hebben. Dit kan gedaan worden door de 
leerkracht in de klas (bijvoorbeeld aan de instructietafel) of door 
een onderwijsassistente.  
Als er echt sprake is van een grote achterstand, kunnen kinderen 
ook in aanmerking komen voor RT buiten de klas.  
Dit wordt op verschillende momenten in de week gedaan door 
Erica en Eline. Jullie worden door ons op de hoogte gebracht als 
dit voor je kind nodig is.  
 
Vervanging leerkrachten: 
In de nieuwsbrief van vorige week schreef ik al iets over de 
vervanging van collega’s die vanwege de scherpe corona-regels 
niet op het werk mogen verschijnen. (normaal gesproken hoor je 
niemand over een verkoudheid en keelpijntje….nu is ’t een 
issue!). We gaan in onderling goed overleg op pragmatische wijze 
om met dit punt.  
Ik heb het protocol rondom vervanging van leerkrachten in de 
vorige Babbelaar met jullie gedeeld. Het kan dus absoluut 
voorkomen dat in geval van calamiteit bepaalde ambulante tijd 
tijdelijk komt te vervallen. Dit kan betekenen dat een plusklas, 
techniekles of bepaalde vormen van RT even niet gegeven 
kunnen worden. We hebben bepaald dat de prioriteit ligt bij het 
‘ op school houden van de groepen’  dit om de hinder voor thuis 
te beperken.  
Het goede nieuws is dat de testsnelheid voor leerkrachten flink 
verhoogd is/gaat worden…als een medewerker na met klachten 
een negatieve testuitslag heeft (positief voor ons dus) mag hij/
zij gewoon weer aan ’t werk. 
Uiteraard gaan we er vanuit dat de reguliere zaken zoveel 
mogelijk voort kunnen gaan…..maar dan is dit ook maar duidelijk 
benadrukt en benoemd!  
 
Ouders in de school:  
In de nieuwsbrief van vorige week heb ik deze uitnodiging al 
verstuurd….veel ouders hebben zich aangemeld voor “ een 
rondje school”, bepaalde tijdsloten zijn volgeboekt. 
Er zijn enkele spelregels om alles goed geordend te laten 
verlopen: 
- gezinnen blijven bij elkaar, ouders zijn verantwoordelijk voor 
de eigen kinderen. Je loopt een rondje door de school en kijkt 
(hopelijk) je ogen uit.  
- Na 20 minuten gaat de bel, het is dan bedoeling dat iedereen 
die dan in de school is weer vertrekt om plaats te maken voor ‘ 
de volgende groep’.  
- Opa’s/oma’s/oudere broers/zussen zijn nu helaas niet 
welkom….ook niet als er slechts 1 ouder meekomt…..we hopen 
dat hier in een later stadium echt nog wel tijd en ruimte voor 
komt! Mocht je je nog niet hebben aangemeld…..Vul dan de 
datumprikker z.s.m. in......mocht een tijdslot vol zitten... 
dan is dat niet anders!  
Hier staat de link om je in te schrijven voor dit kijkmoment!  
https://datumprikker.nl/prxc4ybqnf37n8dd 

https://datumprikker.nl/prxc4ybqnf37n8dd
https://datumprikker.nl/prxc4ybqnf37n8dd
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Namens het team wens ik 
iedereen een mooi weekend 
toe. 
 
Jozias de Koeijer

Cursus Positief opvoeden: 
Het centrum voor Jeugd en Gezin start binnenkort (zie flyer) met 
een nieuwe cursus betreffende “ Positief opvoeden”. In het 
verleden hebben verschillende ouders (ook van onze school) 
deelgenomen aan deze cursus. Ik weet van die ouders dat dit een 
zeer goed gewaardeerde cursus is waar je praktische tips krijgt hoe 
je met de kinderen in de opvoeding om kunt gaan…..er worden 
goede handvatten gegeven waar thuis in de praktijk mee gewerkt 
kan worden. 
Voor meer informatie en aanmelding….zie bijlage! 

 
 
Theater voorstelling: “ Die andere ouders doen ook maar wat” 
Ook voeg in een bijlage toe van deze theatervoorstelling uitgevoerd 
door theatergezelschap Bint. Deze voorstelling is in de week van de 
opvoeding en is speciaal voor ouders……zie hiervoor de uitnodiging.  
De titel van deze voorstelling zal veel ouders ongetwijfeld een 
opgelucht gevoel bezorgen…… 
 

Op tijd komen: 
Heel veel kinderen komen onwijs goed op tijd…..een enkeling vindt 
dat nog wat ingewikkeld (of is ’t een enkele ouder….). Daarom hier 
even extra benoemd…..de schoolbel gaat om 08.40 uur en om 13.10 
uur! Het is dan de bedoeling dat de kinderen op het veld aanwezig 
zijn en niet nog aankomen fietsen (of scheuren met de auto)…..We 
willen goed gebruik maken van de onderwijstijd en daar is ‘ op tijd 
komen’  een essentieel onderdeel van! Bedankt voor de 
medewerking en begrip voor mijn opgeheven vingertje! zie hiervoor 
de uitnodiging.  
De titel van deze voorstelling zal veel ouders ongetwijfeld een 
opgelucht gevoel     bezorgen. 
 
 

Zorgteam: 
Donderdagmiddag is het zorgteam weer op school. Mocht je vragen 
hebben aan de schoolverpleegkundige en/of aan de jeugd - en 
gezinswerker dan ben je van harte welkom! Normaal gesproken is 
het een open inloop moment, we willen in deze periode echter een 
aanmelding per mail ontvangen zodat we dit wat kunnen 
stroomlijnen! De dames zijn er tussen 14.45 - 15.15 uur. Aanmelden 
kan via Gea Lokhorst, ib@goedeherderschool.nl  
Doe er je voordeel mee!

mailto:ib@goedeherderschool.nl
mailto:ib@goedeherderschool.nl
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