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15 juli: 
Laatste schooldag 

Alle kinderen om 12 
uur ZOMERVAKANTIE! 

 
16 juli: 

Eerste vakantiedag 
 

31 augustus: 
Start nieuwe school-

jaar 
 

 10 juli 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolnieuws 

 

 
 
 
- Afscheid groep 8: 
Het waren een paar mooie optredens van de groep 8-leerlingen! De musical is in 1 week zo vaak opgevoerd 
dat ik me kan voorstellen dat de kinderen best wel blij zijn dat dit er nu op zit :-) 
Maar, jullie hebben in korte tijd een heel mooi stuk ingestudeerd en laten zien. 
Complimenten voor alle kinderen en leerkrachten die hieraan hebben meegewerkt.  
En niet in de laatste plaats chapeau voor de ouders die het decor hebben gemaakt, top! 
Vandaag (vrijdag) krijgen we van de kinderen nog wat lekkers aangeboden en vanavond ronden we de 
avond op een feestelijke wijze met elkaar af. Samen met het schoolteam hebben we een gezellige avond 
in Ons Huis. Na een “praatje” van ondergetekende en de meester/juf van groep 8 zullen we met een  
hapje en drankje (+ gezellige muziek) de schoolloopbaan voor deze leerlingen afronden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Overblijven: 
Na de vakantie pakken we het reguliere overblijven weer op met elkaar. 
De kinderen kunnen tegen een kleine financiële vergoeding (€1,50 per kind per keer) tussen de middag op 
school overblijven.  
We hebben altijd een vaste groep ouders die dit organiseren.  
In de loop van de tijd wisselt de samenstelling omdat er ouders van school gaan en er weer nieuwe ouders 
op school bijkomen.  
Omdat dit jaar de nodige ouders stoppen omdat ze hun laatste kind op school hebben zijn we weer op 
zoek naar een flink aantal ouders die willen helpen bij deze overblijf.  
Gelukkig gaat er ook een hele club ouders door met dit overblijven, top! 
We werken meestal in vaste samenstellingen op vaste dagen.  
Als je overblijft hoeft je eigen kind dat dagdeel uiteraard niet te betalen.  
Per kwartaal krijgen de overblijfouders een financiële vergoeding overgemaakt voor het gedane werk.  
Mocht je dus iets willen betekenen voor de school en voor je kinderen….geef je dan op voor dit  
overblijven….en je krijgt er ook nog een leuke financiële vergoeding voor.  
Daarnaast is dit (ook zeker voor nieuwe ouders) een prima manier om de leerlingen en andere ouders wat 
beter te leren kennen! Meer informatie of aanmelden kan bij Tessa Schouten, tess_@live.nl of via 06-
20588987. Uiteraard kunt u mij ook mailen met vragen/opmerkingen.  
- Ontwikkelingen rondom het corona-virus m.b.t. de basisscholen: 
Uiteraard heb ik geen idee hoe de ontwikkelingen rondom het virus komende tijd zullen zijn.  
In de week voordat we weer van start gaan zal ik een update geven over mogelijke versoepelingen en  
kansen die er binnen de school zijn. Hopelijk zet de verruiming door.  
Complimenten hoe iedereen (leerkrachten/leerlingen/ouders) in achterliggende (en deze) periode zijn 
omgegaan met de steeds wisselende situaties.  
Iedereen die op een of andere manier nog hinder heeft van achterliggende periode (op bijv.  
gezondheids– of zakelijk gebied) veel sterkte gewenst! Hopelijk herstelt het allemaal weer. 
- Vakantie Bijbel week: 
In veel plaatsen wordt in de zomervakantie een vakantiebijbelweek georganiseerd, zo ook in Ermelo.  
Dit jaar is deze in de week van 24-27 augustus. Mocht uw kind dit leuk vinden, geef hem/haar dan op via 
www.vakantiebijbelweekermelo.nl , hier is ook de mogelijkheid om u als vrijwilliger op te geven! 
Doe er je/uw voordeel mee!  
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- Schoolfoto’s: 
Volgende week ontvangen de kinderen (dit keer gratis) een door onszelf gemaakte schoolfoto.  
Het is voor later een leuk aandenken aan het schooljaar dat nu bijna afgelopen is.  
- Verhuizing: 
Veel spullen zijn intussen verhuisd naar het nieuwe gebouw. Komende week staat een grote  
container in de voortuin om de laatste rommel weg te doen en als de kinderen aanstaande  
woensdagmiddag om 12 uur vrij zijn hebben wij ruim 2 dagen de tijd om echt alles te verplaatsen 
van A naar B.  
Op maandag in de vakantie begint dan de sloop van het huidige pand! 
Werp komende tijd gerust een blik op de activiteiten.  
Het is de bedoeling dat het terrein in de vakantie “glad gemaakt” wordt zodat er niets meer te zien 
is van het oude pand als we weer aan de slag gaan.  
Het nieuwe schoolgebouw zal in de eerste periode via 2 ingangen te bereiken zijn, de deur aan het 
Rode Schuurderwegje en de deur aan de achterkant van de school (waar nu Ukkie Pukkie zit).  
We zullen er voor zorgen dat er voor een bepaalde periode een tijdelijk pad is aangelegd naar deze 
deuren. Hoe dit alles precies zal gaan en welke groep waar naar binnen moet en hoe ‘t precies met 
parkeren en halen/brengen zal gaan….dat horen jullie in de week voordat we weer gaan beginnen.  
Dan hebben we goed zicht op de actuele situatie op dat moment. Wordt zodoende vervolgd.  
In het najaar (september/oktober-december) willen we het buitenterrein verder inrichten, tot die 
tijd blijven we in elk geval gewoon gebruik maken van het voetbalveld zoals we dat al een heel 
schooljaar doen!  
 
Zoals u van ons gewend bent (dat durf ik intussen wel te zeggen) kunt u er vanuit gaan dat ’t  
allemaal goed komt….en anderhalf jaar geleden werd gevraagd naar een bouwplanning…..toen gaf ik 
aan te verwachten dat “het laatste kruiwagentje rond kerst 2020” van het terrein is….die planning 
is nog steeds prima haalbaar!   
- Jarigen:  
Deze periode zijn veel kinderen jarig, zie het kader aan de linkerkant.  
Allemaal veel plezier gewenst op jullie verjaardag. In de vakantie verjaren ook de nodige collega’s.  
Woensdag is het feest bij Jacqueline en vrijdag bij Gert thuis. 27 juli is Yoshi jarig en 04 augustsus  
is dit het geval bij Bertie. 21 augustus eet Iris thuis een verjaardagstaart. Kortom: genoeg redenen 
tot dankbaarheid! Geniet er allemaal van! 
 
- Informatie vanuit Pakistan: 
(dit betreft de gift die jullie gedaan hebben in de corona-periode) 
Beste Jongens en meisjes, ouders en leraren, 
Dank jullie allemaal voor de gift die we hebben gekregen om hier eten te kunnen geven aan mensen 
die het nodig hebben. We hebben gekozen voor een dorp waar de meeste mensen iedere dag gaan 
werken in een fabriek. Omdat er veel minder werk is zijn de meesten van de vaders (en ook  
moeders) ontslagen. Vaak zijn het beide ouders of vader en zoon(s) die in de fabriek werken.  
Wanneer ze ontslagen worden is er dus geen geld  voor het hele gezin.  
Aan deze mensen hebben we eten gegeven. 
Ze kregen vijf kilo verschillende linzen, 20 kilo meel (voor de platte pannenkoeken die mensen hier 
eten bij ieder groente, 4 liter olie, 2 kilo suiker (voor de zoete thee) 1 kilo losse thee, 5 kilo rijst,  
1 kilo zout, kruiden, 2 kilo kikkererwten,  tandpasta en waspoeder.  Als er baby's en peuters waren 
dan deden we daar ook een extra paar kilo baby melk in het pakket. 
 
We hebben twee maanden 25 gezinnen op deze manier geholpen, zodat ze twee maanden de tijd 
hadden om opnieuw werk te zoeken. Het gaat nu weer een beetje beter omdat sommigen kleine 
karweitjes kunnen opknappen voor particulieren, zoals in een riksha rijden, of huizen schilderen.  
De meesten hebben het niet gemakkelijk, maar ze hebben nu de tijd gekregen om weer op te  
krabbelen en in de meest noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien.  
 
Op een andere plek waar veel mensen werken op steenfabrieken, was wel wat werk en dus ook een 
beetje geld, maar veel minder, daar zijn we begonnen om alle kinderen een ontbijt te geven.  
Zodat ze de ochtend goed beginnen. In het ontbijt deden we vitamine C tabletten, een glas melk en 
een stuk fruit of een ei en een platte pannenkoek met linzen. 18 gezinnen krijgen dit ook nu nog  
iedere dag. Hier vinden kinderen fruit heel bijzonder en lekker omdat ze het bijna nooit krijgen.  
Groetjes uit Pakistan, Corien en Walter 

 
 
 
 
 
Terwijl ik dit bericht schrijf komen deze 2 leerlingen mijn kantoor 
binnen met dit mooie bericht…. 
 
Zij hebben afgelopen weken van alles gezaaid, verzorgd en ge-
oogst en uiteindelijk het schitterende bedrag van €79,60 opge-
haald voor het  
goede doel! Super gedaan Lukas en Marijke!! 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
 
We zingen deze week de  
liederen die de kinderen mooi 
vinden om met elkaar te zingen! 
 
Jarigen: 
 
11 juli: 
Loïs Mulder, welkom 
12 juli: 
Aloysa Hendriksen, groep 6 
13 juli: 
Thomas Vreeken, groep 5 
16 juli: 
Giovanni Slagtand, groep 4 
Esmée Verploeg, groep 4 
17 juli: 
Elle Marie Endendijk, groep 7 
Isabel Vedder, groep 2 
19 juli: 
Marie-Elise van ‘t Hof, groep 3 
20 juli: 
Abigail van der Heiden, groep 3 
22 juli: 
Justin Hamstra, groep 8 
24 juli: 
Hanna Schalk, groep 3 
26 juli: 
Divienn Windhorst, groep 6 
28 juli: 
Roos van Spijk, groep 7 
30 juli: 
Philip Hornikx, groep 2 
Elena Zwart, welkom 
02 augustus: 
Tesse Staal, groep 7 
03 augustus: 
Rens Kodde, groep 5 
06 augustus: 
Jari en Stijn Kamphorst, groep 4 
08 augustus: 
Dariya van Dijk, groep 4 
11 augustus: 
Bastiaan Knol, groep 2 
Loek Lensing, groep 1b 
19 augustus: 
Levi van den Ruitenbeek, groep 3 
23 augustus: 
Roel de Bruin, welkom 
25 augustus: 
Yenthe van ‘t Hof, groep 1b 
Salomé Noteboom, groep 2 
26 augustus: 
Elise Besselsen, groep 2 
27 augustus: 
Luc Janse, groep 2 
Roel van Winkoop, groep 2 
28 augustus: 
Veerle van de Scheur, groep 1b 
30 augustus: 
Fleur Grift, groep 2 
31 augustus: 
Wout van Panhuis, groep 3 
01 september: 
Lisanne Zuidema, welkom 
03 september: 
Lola Jansen, groep 3 
04 september: 
Luna Hijmissen, groep 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens mijn collega’s wens ik ieder-
een een mooi weekend toe! 
  
 
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 

 
 
 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 
 
 


