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08 oktober: 
Crea-middag 3-4 

Bestuursvergadering 
MR-vergadering 

09 oktober: 
Gebedsgroep 

Voetbaltoernooi groep 5/6 
10 oktober: 
Boekenmarkt 
16 oktober: 

Studiedag groep 1-3 
21-25 oktober: 
Herfstvakantie 
30 oktober: 

Hoofdluiscontrole 
Excursie groep 3 
04 november: 
René Schalk  

(schoonmaak) jarig 
Bestuursvergadering 

05 november: 
Speelgoedmiddag 1-3 

06 november: 
Dankdag 

Schoolontbijt 
08 november: 

Filmavond 
11 november: 
OR-vergadering 
13 november: 
Henk Bos jarig 
Gebedsgroep 

14 november: 
Inloopspreekuur  

Zorgteam 
15 november: 

Excursie groep 8 
18/20/21 november: 

Vader en moeder ochtend 
26 + 28 november: 

Adviesgesprekken groep 8 
Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

29 november: 
Slot Leerorkest 

03+10 december: 
Crea-middag groep 3/4 

05 december: 
Sinterklaasfeest, allen om 

12 uur vrij 
06+13 december: 

Crea-middag groep 5-8 
07 december: 
Geanne jarig 

09 december: 
Bestuurs/MR-vergadering 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Leerlingen 12 uur vrij 

20 dec - 03 jan: 
Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 
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Schoolnieuws 

 

 
 

 

- Nieuwbouw: 

Deze week zijn de kalkzandstenen-muurtjes voor de fundatie gelijmd. Op de foto is dat goed te zien.  

Komende periode zullen diverse leidingen onder de grond worden aangelegd. Denk hierbij aan de hemel-

waterafvoer/riolering. Dit moet allemaal klaar zijn voordat de vloerdelen over de muurtjes geplaatst  

worden. Het plaatsen van de vloerdelen is gepland voor de eerste dagen van de herfstvakantie.  

Als de kinderen dus terug komen, na de vakantie, is het vloeroppervlak duidelijk en zal er begonnen  

worden met de opbouw van het gebouw, rondom de vloer….dan gaan we echt de hoogte in! 

- Kinderboekenweek: 

Onderstaande tekst is afkomstig uit de Babbelaar van vorige week. Daarin staat de nodige info die van 

toepassing is op de kinderboekenweek. Hierbij extra aandacht voor de boekenmarkt van aanstaande  

donderdagmiddag. Leuk als veel mensen actief aanwezig zijn en er veel boeken verkocht/gekocht  

worden! Maandag hebben de kinderen van een leuke voorstelling in Ons Huis genoten. Hieronder staan 

een paar foto’s van deze voorstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bestuur/MR-vergadering: 

Dinsdagavond komen zowel bestuur als MR bijeen om te vergaderen. Bij beide geledingen schuif ik aan om 

mijn input te leveren. Beiden veel succes gewenst bij jullie overleg en mooi dat jullie je tijd steken in dit 

onderdeel van de schoolorganisatie.  

- Studiedag 1-3: 

Woensdag 16 oktober hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 een vrije ochtend. Die ochtend gaan de 

collega’s uit de onderbouw namelijk met elkaar om tafel om de nodig bouwzaken met elkaar te  

bespreken, succes! 

- Schoolfruit: 

Ik heb de school weer ingeschreven voor de Europese subsidie op schoolfruit….en ook dit jaar hebben we 

geluk en zijn we ingeloot. In totaal hebben ruim 3200 scholen zich ingeschreven en ruim 200 hebben de 

subsidie niet gekregen….wij gelukkig wel! 

Concreet wil dat zeggen dat alle kinderen van school op dinsdag, woensdag en donderdag een stuk fruit 

krijgen. Dit start in de week van 11 november en stopt weer in de week van 15 april. 20 weken lang 3 

stuks fruit, gratis en voor niets! Als dat niet leuk en lekker is! 

- Herkeuring fietsen: 

Dinsdag is om 10.30 uur de herkeuring van de fietsen. Ook de kinderen die (door bijv. gym) hun fiets nog 

niet hebben laten keuren kunnen dat komende week laten doen! 
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- Nieuws uit de groepen: groep 4: 

Ja, ja de eerste weken zitten er weer op in groep 4. Het was van beide kanten best wel even  

wennen. Maar inmiddels hebben we allemaal onze draai gevonden. We hebben ook niet stilgezeten 

want tijdens de culturele kick-off in de Dialoog kregen we een oorverdovende voorstelling van een 

zang/percussie groep. Stilzitten was onmogelijk en we konden lekker meezingen en stampen.  

Inmiddels hebben we een begin gemaakt met de kinderboekenweek en hebben we maandag een 

voorstelling gezien van Muisje Gijs. Dinsdagmiddag hebben we crea gedaan met allerlei moeders en 

hebben we leuke en lekkere dingen gemaakt. Woensdag hebben we met twee teams meegedaan aan 

het schoolvoetbaltoernooi. O ja, en tussen al die leuke activiteiten door, hebben we ook nog ge-

woon gerekend, taal gedaan, gelezen en nog veel meer.  

Zelfs de eerste toetsen hebben we al achter de rug. Een goed begin is het halve werk zullen we 

maar zeggen. 

- Lege plastic flesjes, blikjes en oud frituurvet: 
Met het oog op recycling hebben we al langere tijd containers op het 
schoolplein staan. In de grijze containers kunnen lege blikjes/plastic 
flesjes (halve liter) gegooid worden. Let aub goed op in welke  
container wat hoort!  
De gele containers is voor de flessen frituurvet die u niet meer ge-
bruikt. De containers worden regelmatig geleegd en de school krijgt 
daar een kleine financiële bijdrage voor.  
Een win-win-situatie zullen we maar zeggen! Dus….wilt u ons helpen? 
Neem dan lege blikjes en flesjes mee en gooi ze in de containers! Al-
vast dank voor de medewerking! De containers staan tegenwoordig op 
het voetbalveld, gelijk links van de grote poort.   
 

In het kader van de afvalscheiding hebben we sinds dit schooljaar in alle klaslokalen een klein, 
groen afvalbakje voor het “groene afval”. In deze emmertjes zitten zakjes die gemaakt zijn van 
aardappelzetmeel (en dus afbreekbaar zijn). De zakken worden uiteindelijk in een compostbak 
(staat in de voortuin) gegooid. Uiteindelijk moet dit gebruik worden als compost voor de tuin. 
Ook hierbij is het belangrijkste doel: bewustwording! 

- Voetbaltoernooi: 

Op dit moment is het voetbaltoernooi voor de groepen 3/4 reeds achter de rug, over het algemeen 

viel het met de weersomstandigheden gelukkig mee. Wat een toppers zitten er in deze groepen. De 

sporters zijn fanatiek bezig geweest en kwamen met mooie prijzen en stoere verhalen op school! 

- Gebedsgroep: 

Woensdag komt de gebedsgroep weer bij elkaar. Dit keer bij de familie Admiraal aan de Zeeweg 42.  

Vanaf 09 uur bent u daar van harte welkom!  

- Oud Papier: 

In de bijlage vinden jullie het oud papier schema voor dit kalenderjaar. Chris van de Brink heeft 

weer zijn uiterste best gedaan om het geheel passend te maken en dat is gelukt.  

Er is nog 1 gaatje….op zaterdagochtend 22 augustus?! Wie kan? Geef je dan even op bij Chris, dit 

kan per mail: chrisvdbrink@live.nl 

- Glasvezel: 

We zijn in achterliggende jaren druk geweest om 

snel internet te realiseren. Het ziet er naar uit dat 

we komende weken ook daadwerkelijk gebruik  

kunnen gaan maken van dit snelle internet. 

Ook in het oude gebouw hebben we de lijn laten 

aanleggen zodat we ook hier nog van kunnen  

profiteren, ik denk dat we na de herfstvakantie qua 

snelheid voldoen aan de eisen die wij aan het  

internet-verkeer stellen.  

Achter de schermen zijn we ook druk doende om na 

te denken over de ICT-situatie in de  

nieuwbouw. We zullen niet meer gaan werken met vaste PC’s zoals we nu in het computerlokaal 

hebben, dat is zinloze en dure ruimte die we voor andere zaken willen gebruiken.  

Waarschijnlijk gaan we over op chromebooks die door alle leerlingen te gebruiken zijn.  

Komende weken bezoeken we (de ICT-ers en moi) een paar scholen/bedrijven die hier mee werken 

en ons zullen adviseren. Mogelijk schaffen we dit kalenderjaar al de nodige nieuwe devices aan  

zodat we al kunnen werken op de wijze die we t.z.t. voor ogen hebben. Goed nieuws dus voor het 

aanbod van het onderwijs aan de leerlingen van de Goede Herderschool.  
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken een Bijbeltekst uit Spreuken 
en het lied “De Here zegent jou” 
centraal. 

 

Groep 4/5: 
Bijbeltekst: Psalm 36: 6 

“Heere, Uw goedertierenheid reikt 

tot in de hemel, Uw trouw tot in de 

wolken!” 

 

Groep 6 t/m 8: 
Bijbeltekst: Daniël 11: 35 

“Het volk dat zijn God kent, zal sterk 

zijn en daden doen!” 

 
 
Jarigen: 
 
05 oktober: 
Evi Griffioen, groep 3 
Dinand Poel, groep 6 
 
09 oktober: 
Lineke Folkeringa, groep 4 
 
10 oktober: 
Anna van Nijhuis, groep 3 
 
11 oktober: 
Christian Palma, groep 5 
 
 
 
 
 
 
 

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


