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@-adressen: 
Mijn collega’s zijn op hun werkdagen op reguliere tijden te bereiken 
via het schooltelefoonnummer: 0341-552312.  
Mocht je op een andere moment iets aan het willen vragen dan zijn ze 
bereikbaar via hun werkmail-adres. Hieronder zet ik de mailadressen 
van de collega’s, ook voeg ik daar hun werkdagen aan toe. Uiteraard 
checken zij op niet-werkdagen ook hun mail wel maar in principe zijn 
werkdagen hun werkdagen…..(Cruijffiaans:-). Houd hier dan ook een 
beetje rekening mee a.u.b.  
Groep 1a:  
Bertie vd Berg: bvandenberg@goedeherderschool.nl  
werkdagen: ma-di-do-vr 
Groep 1b/2a:  
Elsbeth Dunsbergen: edunsbergen@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe 
Geanne van den Beukel: gvandenbeukel@goedeherderschool.nl 
werkdagen: do-vr 
Groep 2b: 
Alitha van Leueveren: avanleuveren@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di 
Henriëtte Kouwer: hkouwer@goedeherderschool.nl 
werkdagen: woe-do-vr 
Groep 3: 
Hanneke van Kesteren: hvankesteren@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Groep 4: 
Gert Schipper: gschipper@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe 
Eline Karssen: ekarssen@goederherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Groep 5: 
Henk Bos: hbos@goederherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Groep 6: 
Eline Karssen: ekarssen@goederherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Erica Strubbe: estrubbe@goederherderschool.nl 
werkdagen: di-woe-do-vr 
Groep 7: 
Aalt Dooijeweerd: adooijeweerd@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Groep 8: 
Yoshi van Dijk: yvandijk@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Ada Spelt: aspelt@goedeherderschool.nl 
werkdagen: di-woe-do 
Overig: 
Gea Lokhorst: ib@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-do 
Jozias de Koeijer: info@goedeherderschool.nl/
directie@goedeherderschool.nl 
werkdagen: ma-di-woe-do-vr 
Weekopening en ziekmeldingen:  
Op maandagochtend starten we de week altijd met de collega’s met 
een weekopening. Dit jaar zijn we daarom op maandagochtend tussen 
08.00-08.20 uur telefonisch NIET bereikbaar.  
Ziekmeldingen hebben we sowieso bij voorkeur via de mail, 
info@goedeherderschool.nl 

Kalender: 
 
14 september: 
Ouderraadsvergadering 
 
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: 
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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Groeps-informatie: 
Omdat de informatieavond deze week niet door kon gaan zorgen we 
dat jullie op een andere wijze aan de groepsinformatie komen. 
Uiterlijk vanmiddag heeft iedereen de nodige groeps-gerelateerde 
informatie in zijn/haar mailbox. Mochten er vragen/opmerkingen zijn 
dan weten jullie de groepsleerkrachten uiteraard te vinden.  
Algemene zaken worden door mij gecommuniceerd.  
Oud Papier: 
(er heeft zich ook dit jaar weer een aantal ouders nieuw 
aangemeld….heel mooi! Echter….we zijn nog op zoek naar een x-
aantal nieuwe aanmeldingen! Wie schrijft zich in? Met 2 ochtenden in 
het jaar zijn we al geholpen!! Daarom onderstaand stukje uit de vorige 
nieuwsbrief letterlijk overgenomen!) 
Een belangrijke, en mogelijk wat ondergesneeuwde, taak is het 
ophalen van het oud papier. In veel gemeenten wordt dit door de 
gemeente gedaan en verdwijnen de financiële opbrengsten in de 
gemeentepot.  
In Ermelo is dit al jaren anders geregeld…veel verenigingen, kerken en 
scholen leveren vrijwilligers die 1x per maand assisteren bij de 
inzameling van dit oud papier. Onze school doet hier ook al jaar en dag 
aan mee en dit levert ons maandelijks een leuk financieel bedragje 
op.  
Door deze opbrengsten lukt het ons nog steeds om de financiële 
ouderbijdrage te beperken tot de kosten voor het schoolreisje/
schoolkamp. Verder kunnen de kinderen (op het overblijven na 
uiteraard) gratis naar school! DIT WILLEN WE GRAAG ZOU HOUDEN!! 
De ouderraad is weer bezig met het samenstellen van de oud-papier-
lijsten voor dit schooljaar en elk jaar stopt er weer een aantal trouwe 
ophalers omdat de kinderen van school vertrekken.  
Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat alle ouders die meededen 
ook dit jaar weer mee blijven doen….desondanks zijn we ook dit jaar 
weer op zoek naar minimaal 5 ouders die 2x per jaar op een 
zaterdagochtend een paar uur kunnen helpen! Mocht je nou door de 
weeks nooit kunnen vanwege andere verplichtingen…..(alle begrip 
mijnerzijds) dan is dit klusje mogelijk iets voor je. Laat me dat dan 
z.s.m. weten dan kan ik dit aan Chris vd Brink doorgeven en dan maakt 
hij het schema in orde. En….op deze manier kunnen we de financiële 
bijdrage beperken tot het bedrag zoals dat nu is. Vele handen maken 
licht werk. Alvast dank voor het aanmelden! 
 
Ouderraadsvergadering: 
Maandag vergadert de ouderraad voor het eerst dit schooljaar. Dit keer 
is dat onder leiding van Hammie van Heukelem. Zij is Marjan als 
voorzitter opgevolgd. In overleg met de OR zullen we zien welke 
activiteiten we wel/niet door kunnen laten gaan of welke 
aanpassingen we zullen (moeten) doen.  
Heel mooi trouwens dat we voor dit seizoen 2 nieuwe leden kunnen 
toevoegen aan het team van de OR, 2 mannen zelfs….en ik weet ook 
wel dat ik geen onderscheid mag maken maar we zijn wel heel blij dat 
er dit keer 2 mannen “ ja hebben gezegd”  op de vraag of ze via de 
ouderraad mee willen denken/werken binnen de school! 
Maarten Prins en Thijs Klaassen, van harte welkom en heel veel 
werkplezier gewenst.  
 
Overblijfouders gezocht: 
We hebben gelukkig een hoop enthousiaste overblijfouders, daar zijn 
we heel blij mee. In het nieuwe gebouw hebben we de groepen wat 
meer verdeeld zodat de kinderen in verschillende combinaties 
overblijven, dit is voor zowel de ouders als leerlingen prettig.  
Daarom zijn we nog dringend op zoek naar wat nieuwe aanwas die de 
huidige bezetting kan aanvullen. Voor een mooie bezetting zijn we op 
zoek naar ouders voor:dinsdag oneven weken groep 7/8, donderdag: 
even weken groep 3/4, donderdag even en nevenweken groep 5/6. 
Wie wil tegen een leuke financiële vergoeding zich hiervoor inzetten?! 
Als veel ouders een uurtje voor hun rekening nemen kunnen we dit ook 
in het huidige schooljaar weer goed vormgeven. 

Jarigen 

14 september: 
Noud van den Brink, groep 2b 
Isa Timmer, groep 7 
 
16 september: 
Rik van Essen, groep 2a 
 
19 september: 
Mason Klok, groep 3 

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: 
Lied: “ Ik was hongerig en jij gaf 
mij te eten.”   

Groep 6-8: 
Lied: “ Ik geloof in God de Vader” 
 

Namens het team wens ik 
iedereen een mooi weekend toe. 
 
Jozias de Koeijer 
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- Thuisblijfregels leerlingen: 
Vanuit het landelijke protocol voeg ik de pagina toe die betrekking heeft op de thuisblijfregels van de leerlingen. 
Dit zijn scherpe richtlijnen…..die ik zelf niet heb uitgevonden maar waar wel ons wel aan dienen te houden! 
Voor de kinderen uit groep 1/2 en de groepen 3 t/m 8 gelden dus andere normen. Er wordt naar groepen en niet 
naar leeftijden gekeken! Let hier op! Indien nodig/gewenst kunnen we per kind natuurlijk even telefonisch/mail-
contact hebben…..sommige leerlingen zijn chronisch verkouden etc dan kan daar even per persoon over afgestemd 
worden wat wijsheid is!  
Om te voorkomen dat kinderen teveel stof gaan missen hebben we school-breed afgesproken dat een kind vanaf 
groep 3 op zijn/haar eerste ‘ ziekte-dag’ geen schoolwerk hoeft te maken. Mocht een kind nou ook een tweede/
derde/etc dag afwezig zijn dan haalt de ouder het schoolwerk op, dit wordt dan thuis gemaakt. 
Geef dan de avond vooraf even per mail aan de leerkracht aan dat je dit werk de volgende ochtend voor schooltijd 
even komt ophalen, dan legt de leerkracht het werk klaar. Uiteraard geldt dit niet voor de kinderen die “ gewoon” 
ziek zijn. Helaas is het nu zoals het is….maar we kunnen niet afwijken van de richtingen die zijn aangegeven, dit 
is het landelijk beleid op alle basisscholen.  
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- Afwezigheid leerkrachten: 
We hebben op onze school gelukkig niet te maken met veel afwezigheid van de leerkrachten, daar zijn wij en daar 
mogen jullie allemaal ook erg blij mee zijn!  
Alleen…..in deze periode van testen en alles wat daarbij komt kijken moeten wij als team ons ook aan “ de 
regels”  houden en die zijn pittig…… Het zal dus komende tijd helaas voorkomen dat collega’s uitvallen terwijl ze 
normaal gesproken gewoon op het werk aanwezig zouden zijn en het niet eens een punt van gesprek zou zijn. 
We hadden het deze week al bij de hand en dan zie je dat het wachten op een test al minimaal 48 uur is duurt, 
dan moet er een uitslag komen, dat kan ook zo 2 dagen duren. Voor een reguliere check loop je het risico een 
leerkracht 4 werkdagen te missen…….en dat gaan we zo goed en zo kwaad als mogelijk op proberen te vangen.  
Maar, simpelweg….er zijn grenzen. We zullen onderstaande acties ondernemen om te zoveel mogelijk te 
voorkomen dat groepen thuis komen te zitten, dit gaat echter niet voorkomen worden! 
Het stappenplan na ‘ ziekmelding’  van een leerkracht: 
- we kijken of een leerkracht (of eventueel een invaller) die vrij is in de gelegenheid is om extra te werken; (in 
ons geval zal dit beperkt zijn omdat we relatief veel fulltimers hebben) 
- daarna zullen andere taken neergelegd worden, dus geen techniek/plusklas/RT; (en daar wringt gelijk de schoen 
al…want ook die zaken vinden we belangrijk en noodzakelijk om door te laten gaan……maar de primaire keuze valt 
op de groepen!) 
-mocht dit allemaal niet lukken dan is het niet anders en dan zal een groep naar huis gestuurd worden…. 
 
Het zal voor zich spreken dat we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen…..dat zijn jullie van ons gewend! 
Maar als de test-snelheid niet verhoogd zal worden gaan we tegen problemen aanlopen.  
We zijn zelf ook aan ’t kijken of er alternatieve manieren zijn voor het testen, ik onderzoek momenteel de op of 
commerciële testen voor ons en andere scholen in Ermelo een goed alternatief zijn.  
(snelheid in combinatie tot kosten).  
Er wordt dus aan alle kanten aan gewerkt om het onderwijsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, voor nu 
en de toekomst……en….dit moet voor alle partijen te doen zijn! 
 
- Ouders in de school: 
Het gaat, zeker deze week, al heel goed met het zelfstandig naar binnen komen van de kleuters! Top!  
Soms geholpen door een oudere broer of zus (of juf/meester) komen de kinderen prima in de klas…..dit was even 
wennen maar gaat nu echt goed. 
Omdat we het leuk vinden dat jullie de school ook van binnen zien willen we de ouders middels inschrijving in 
verschillende tijdsloten de gelegenheid geven om de school van binnen te komen bekijken. Dit doen we op 21, 22 
en 24 september. We zullen maandag een planner rondsturen, hierin kunnen jullie je aanmelden.  
Dit is een mogelijkheid voor ouders, dus niet voor oud-leerlingen/broertjes/zusjes/opa’s/oma’s, om samen met 
hun kind een rondje door de school te doen. Dat komt hopelijk een andere keer! 
De leerkrachten zijn dan ook aanwezig in de school en daar kan even een praatje mee gemaakt worden….echter, 
het is vooral de bedoeling dat je samen met je kind(eren) een rondje door de school loopt zodat je helder hebt 
hoe het nieuwe pand is geworden!  
In dat geval loop je als gezin door de school, je bent zelf verantwoordelijk voor je kinderen en we lopen rustig 
door het schoolgebouw. Omdat we met ca 15-17 gezinnen per tijdslot binnen zijn moet dit qua afstanden allemaal 
goed te doen zijn. Heb je gezondheidsklachten dan ga je niet naar binnen, dan komt dat een andere keer wel.  
Een leuke manier om toch even het nieuwe gebouw van binnen te bekijken! 
Vul 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
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