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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 

17 januari 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolnieuws 

 

 
 
 
- Toetsperiode: 
Deze week hebben de kinderen zich gebogen over de CITO-toetsen, een intensief klusje.  
Komende week worden de laatste toetsen afgerond en zullen de leerkrachten de balans  
opmaken. De toetsuitslagen zullen op het rapport komen dat de leerlingen in februari mee naar huis     
krijgen.  
- 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.  
- OR-vergadering: 
Maandag vergaderde de ouderraad met elkaar. Er zijn weer genoeg plannen die besproken zijn.  
Binnenkort zullen we u informeren over een leuke activiteit die georganiseerd zal worden.  
- Afscheid groep 8: 
Normaal gesproken hebben we in de laatste schoolweek op maandag en dinsdag het afscheid van groep 8. 
Omdat we in die periode, als het goed is, druk zijn met verhuizing van de spullen van de oude naar de 
nieuwe school hebben we hier iets in aangepast. De ouders en leerlingen van groep 8 zijn reeds geïnfor-
meerd. Dit jaar is de afscheidsmusical voor de familie en bekenden die normaal op de laatste maandag 
van het schooljaar wordt gehouden nu op vrijdag 10 juli. De afscheidsdag en - avond is op maandag 13 
juli. Dan zal ook de laatste maaltijd georganiseerd worden door de ouders van groep 8. Meer details hier-
over volgen tegen die tijd, voor nu is het even belangrijk om de wijziging te melden. We doen dit dus om 
alle aandacht te hebben voor het afscheid van de leerlingen en dat dit niet in het gedrang komt door 
nieuwbouw/verhuizing! Hoe de laatste week er verder precies uit zal komen te zien hoort u tegen die tijd 
ook, dit hangt even af van de definitieve oplevering van het nieuwe gebouw. Kortom: wordt vervolgd. 
- Ontbijt met de burgemeester: 
Woensdagochtend krijgen de juf en de kinderen uit groep 2 hoog bezoek. Die ochtend ontbijt  
burgemeester Baars met de leerlingen uit deze groep mee. Tijdens dit gezellige ontbijt zal hij voorlezen 
uit een leuk kinderboek. In het kader van de Nationale Voorleesweek brengt de eerste burger van ons 
dorp een bezoek aan onze school en gaat voorlezen aan de kinderen. Gezellig! 
De tafels zijn gedekt als de kinderen op school zijn, we verwachten ze wel uiterlijk om 08.45 uur in de 
klas. Het zal voor zich spreken dat er voor groep 2 op die ochtend geen open inloop is.  
De leerlingen kunnen met een lege maag op school komen, ze hoeven verder niets mee te nemen voor  
dit ontbijt!    
- Plannen praatavond: 
Op vrijdag 07 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis.  
Naar aanleiding van dit rapport vinden de rapportgesprekken plaats. Deze worden gehouden op dinsdag    
11 februari en donderdag 13 februari. Wij maken maandag 27 januari de planning voor deze avonden. 
Mocht 1 van deze avonden echt niet schikken laat dit dan aan ons weten. De ouders uit groep 8 hebben 
GEEN gesprekken. In enkele situaties zal nog een gesprek plaatsvinden om het schooladvies dat eind     
november gegeven is definitief te maken. Collega Ada draait namens de plusklas ook mee in deze  
gesprekken-ronde.  
- Nieuws uit groep 4: 
Groep 4 heeft er na de kerstvakantie echt weer zin in.  
Er zijn zoveel dingen die de kinderen leuk vinden, dat het een hele opsomming wordt. Evan, Thomas,  
Jesse, Mees en Ruben vinden rekenen leuk. Het werken met de computer in het computerlokaal blijkt erg 
in de smaak te vallen bij Dariya, Giovanni, Thomas, Rick, Mees, Marijke, Marie Elise en Jari.  
Timo vindt groep 4 de beste klas ooit en Jurre vindt groep 4 ook een leuke klas.  
Mirthe vindt alles op school gewoon leuk. Buiten spelen is ook favoriet bij Charlotte, Mees, Dean en      
Ruben. We zijn deze week druk bezig met de cito toetsen. Willem, Giovanni  en Stijn vinden de reken-
toetsen leuk. Cato, Niels, Lineke, Marie Elise, Jari en Tessa vinden de cito toetsen leuk en Bram vindt 
toetsen maken sowieso leuk. Esmée vindt het leuk als de meester gitaar speelt en Niels en Janieke zijn 
blij dat ze aan projecten mogen werken.  
Zo heeft iedereen weer zijn/haar zegje mogen doen en zijn we weer helemaal op de hoogte. 
- Gevonden voorwerpen ijsbaan: 
Voor de vakantie hebben we geschaatst op de ijsbaan. Na afloop hebben we de nodige sjaals, handschoe-
nen en zelfs schaatsen meegenomen omdat die van ons achter waren gebleven. De spullen liggen op de 
lessenaar bij de ingang. Is er iets van uw kind bij? Neem ‘t mee. Volgende week vrijdag brengen we ‘t weg 
naar een instelling die hier wel wat mee kan, tot die tijd kunt u uw eigendommen veilig stellen! 
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- Nieuwbouw: 
Deze week konden we ook in het huidige gebouw goed horen dat er gewerkt wordt aan de andere kant van het hek op de 
bouwplaats. Men was druk bezig met het infrezen van    plekken voor de leidingen. Ook werden de dakdelen soms met wat 
hoorbaar geweld op de juiste plek geslagen. Op diverse plekken is isolatie aangebracht. Aan de achterkant is men druk bezig 
geweest met het opmetselen van de wanden. Aan de voorzijde, vanaf het Rode Schuurderwegje is dat al mooi te zien.      
Zeker bij mooi weer, als de lucht goed blauw is, steekt dat goed tegen elkaar af. Helaas werkt ‘t weer voor de mooie 
plaatjes niet al te goed mee deze weken. Onderstaande beelden geven wel een goed beeld van de stand van zaken.   
De foto’s van bovenaf van links naar rechts.  
1. vanaf het dak van de huidige school 2. blik vanuit de hal op de keuken 3. zet er een muurtje tussen en je hebt een paar 
lokalen 4. de steen aan de voorzijde 5. de keukenplek van dichtbij, komt houten timmerwerk omheen 6. blik van binnenuit 
naar de ingang ter hoogte van mijn huidige kantoor 7. een blik in een lokaal 8. blik vanuit de hal naar het speellokaal            
(in het stalen raster komen schuifwanden zodat dit als podium gebruikt kan worden) 9. blik vanuit mijn huidige kantoor op   
de werkplaats.  
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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: 
Lied:  
“Toen ik naar mijn naaste zocht!” 
 
Groep 6 t/m 8: 
Lied: “Ik zal er zijn”  

 
Jarigen: 
 
 
 
(Hij kwam van de week al vertellen 
….”ik ben bijna jarig!”….en dan staat 
hij nog alleen in deze lijst ook voor 
deze week…..wat een feest!) 
 
20 januari: 
Gerben Staal, groep 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schoolfruit volgende week: 
- Appel 
- Waspeen 
- Mango 
 

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


