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Kalender: 
Helaas blijft de kalender nog steeds aan de leeg-achtige kant. Alle bijzondere 
activiteiten buiten de schooldeuren in maart hebben we op alle scholen in 
Ermelo gecanceld. Het is niet anders. Achter de schermen werken we wel aan 
de andere activiteiten verderop in het schooljaar. Zo bereiden we bijv. 
schoolreisjes al wel voor, niet wetende of die uiteindelijk ook door kunnen 
gaan. We zitten dus niet stil maar focussen ons op de korte termijn vooral op 
de lesinhoud, tegen dat laatste zal niemand een bezwaar hebben, denk ik! 
 

Studiedag woensdag 17 maart groep 1-3: 
Zoals in een vorige nieuwsbrief reeds is aangegeven hebben we deze studiedag 
geskipt en ontvangen we de kinderen die ochtend (groep 2/3 voor de 
duidelijkheid) gewoon op school! 
 
Toetsperiode: 
Deze weken hebben de kinderen de nodige toetsen om te zien waar ze staan in 
hun ontwikkeling. We kunnen dat natuurlijk doen aan de hand van observaties 
(dat doen we bij de kleuters) en met de methode-toetsen (de hogere groepen). 
Maar hier laten we ’t niet bij, om een goede doorgaande lijn te zien in de 
leerontwikkeling nemen we bij de groepen 3 t/m 8 cito-toetsen af. Aan de hand 
van de uitkomsten kunnen we dan bepaalde trends ontdekken op individueel - 
en groepsniveau. De uitkomsten van deze toetsen krijgen de kinderen mee in 
hun rapport dat vrijdag 19 maart mee gaat. Aan de hand van de uitslagen 
bepalen we ons onderwijsaanbod.  
 
Onderzoek schooltijden: 
De inventarisatie m.b.t. de schooltijden is in januari onder jullie als ouders 
uitgevoerd. In februari hebben we hetzelfde gedaan bij het team van docenten.  
Met de uitkomsten van deze beide uitvragen gaat de werkgroep die bestaat uit 
leden uit MR, bestuur en team aan de slag. Vanuit de werkgroep komen we met 
een duidelijk advies en uiteindelijk zal in het dagelijks bestuur en de MR de 
definitieve knoop worden doorgehakt met een besluit voor de lange termijn.  
Het continurooster zoals we dat nu hanteren is gebaseerd op het dringende 
advies vanuit het ministerie om het aantal verkeersbewegingen rond de school 
tot het minimum te beperken. Het zal duidelijk zijn dat dit advies komende 
periode nog wel van kracht zal zijn/blijven. Uiterlijk eind maart (paasweekend) 
hopen we het definitieve besluit aan jullie bekend te kunnen maken.  
 
Rapportgesprekken - datumprikker volgt volgende week:  
Volgende week ontvangen alle ouders via de groepsleerkrachten een uitnodiging 
om een datumprikker in te vullen. Het is de bedoeling dat iedereen deze invult.  
Het betreft een uitnodiging voor een tien-minuten gesprek n.a.v. het eerste 
schoolrapport. Dit hebben we in november op dezelfde wijze gedaan. De 
gesprekken vinden telefonisch of via Teams plaats, dit kan dus per leerkracht 
verschillen. De gesprekken zijn gepland in de week van 22-26 maart. Groep 8 
doet niet mee aan deze gesprekken. De kinderen hebben hun definitieve advies 
dan reeds ontvangen.  

Kalender: 
 
08 maart: 
DB-vergadering 
 
15 maart: 
MR-vergadering 
TB-vergadering 
 
18 maart: 
Erica Strubbe jarig 
 
19 maart: 
Rapport mee 
 
22-26 maart: 
Telefonisch gesprekken n.a.v. 
schoolrapport 
 
29 maart: 
Gea Lokhorst jarig 
 
01 april: 
Paasviering (in de klas) 
Alle leerlingen om 12 uur vrij 
 
02-05 april: 
Paasweekend 
 
02 april: 
Elsbeth Dunsbergen jarig 
 
07-09 april: 
Schoolkamp groep 8  
 
20-22 april: 
Centrale Eindtoets Cito groep 8 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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Corona-maatregelen: 
Ondanks het feit dat de roep op allerlei vlakken naar verruimingen er is doen 
we daar als school nog niet aan mee. We houden ons aan de richtlijnen die zijn 
opgesteld vanuit het ministerie en deze passen we toe in onze school.  
Belangrijke punten zijn dat we in de school en op het plein de groepen 
gescheiden houden (kleutergroepen uitgezonderd). Er wordt op vaste plekken 
op het veld gespeeld, in de hal zijn vaste plekken voor de groepen en er zijn 
allerlei praktische hygiene maatregelen genomen. De leerkrachten dragen in de 
gang een mondmasker en de pauzes vinden gescheiden plaats.  
Komende weken zullen we de kinderen daarom ook bij aankomst op school 
direct door naar binnen laten gaan omdat er anders teveel kinderen op het veld 
spelen.  
Belangrijk punt is dat mocht er een kind positief getest worden op corona dan 
moet de hele klas, inclusief leerkracht voor minimaal 5 dagen in quarantaine.  
We hopen dat dit allemaal niet nodig is maar op een aantal andere scholen in 
Ermelo is dit al wel aan de orde (geweest).  
Let ook op de regels rondom verkoudheid etc, kinderen moeten thuisblijven als 
ze een loopneus hebben, verkouden zijn, hoesten, kuchen, niezen.  
Gesprekken met ouders vinden ook komende tijd nog telefonisch of via Teams 
plaats.  
 
Ik kan me voorstellen (en ik weet dat dit het geval is) dat er ouders zijn die dit 
allemaal maar grote onzin vinden…..daar kan ik helaas niets aan veranderen.  
We hebben met zoveel mensen met allerlei ideeën te maken dat je het niet 
allemaal 100% eens kunt zijn, maar dit zijn wel de regels waar we ons op school 
aan wensen te houden. Daarom, dank voor het begrip en de medewerking!! 
 
- Schoolplein: 
Zoals jullie kunnen zien is de voor/zij-kant van het terrein voorzien van een 
mooie beukenhaag, nu is deze nog bruin maar binnenkort zal deze mooi groen 
kleuren. Vanaf volgende week wordt de grond waar vroeger PSZ Ukkie Pukkie 
stond gesaneerd, hier zat wat vuile grond en dat moet volgens vaste procedures 
plaatsvinden. Als dat gedaan is (eind volgende week klaar) kan ook de 
achterkant van het plein in orde gemaakt worden.  
We zijn in een vergevorderd stadium wat betreft de keuze voor de 
speeltoestellen. Het doel is dat het terrein rond de meivakantie helemaal klaar 
is en in mei in gebruik genomen kan worden.  
Tot die tijd doen we het met het spelen op het veld, ook geen straf hoor, zo’n 
groot terrein. Het wachten wordt, in the end, beloond met een schitterende 
speelplek waar de ruimte waar we ons mee profileren heel goed zichtbaar 
wordt! 
 
- Biddag: 
Woensdag is het biddag, op die dag is al jaar en dag de goede gewoonte om het 
het leven in algemene zin en persoonlijke zaken concreet voor te leggen aan 
God. In tijden van zorg leert men bidden, zegt men wel eens. Er is zorg genoeg 
in deze wereld. Een goed moment om dat bij God te adresseren.  
Gelukkig zijn er ook genoeg redenen tot dankbaarheid. Het thema van deze 
woensdag bij de Bijbelvertelling is “De biddende bouwer”, n.a.v. een verhaal 
uit Nehemia 2. Op school zullen we hier in de klassen bij stil staan.  

Jarigen 

 
08 maart: 
Joanne Jansen, groep 1a 
09 maart: 
Noor van Hout, groep 1a 
Dean de Groot, groep 5 
10 maart: 
Mees Kodde, groep 2b 
11 maart:  
Milan Rozendaal, groep 1b 
12 maart: 
Dex Moniz, groep 3 
Esmée Wallenburg, groep 7 
 
 
 

 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: maart/april: 
Jesaja 41: 10 
“ Wees niet bang, want Ik ben bij je, 
vrees niet, want Ik ben je God.” 
 
Groep 4 +5:  
Bijbeltekst: 2 Korinthe 9: 7 
 
“God heeft lief wie blijmoedig geeft." 
 
Groep 6-8: 
Bijbeltekst: Psalm 127: 2 
 
“Aan mensen die Hij liefheeft geeft 
de Heer wat nodig is, zelfs als ze 
slapen.”  

Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een heel mooi weekend 
toe.  
Vriendelijke groet, 

Jozias de Koeijer
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