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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 

10 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
Schoolschaatsen 

Leerlingen 12 uur vrij 
20 dec - 03 jan: 

Kerstvakantie 
28 december: 

Eline jarig 
02 januari: 
Ada jarig 

06 januari: 
10.00 uur: start leerlingen 

07 januari: 
Speelgoedmiddag 1-2 

19.30 uur: Voorlichting VO 
08 januari: 

Hoofdluiscontrole 
11 januari: 
Alitha jarig 
13 januari: 

OR-vergadering 
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 
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Schoolnieuws 

 

 
 

 
- Leerorkest: 
Vandaag komt een eind aan een serie van ruim 10 weken muziekles. De eerste lessen klonk het allemaal 
nergens naar. Het maat houden ging niet, de instart ging op het verkeerde moment en het was überhaupt 
maar de vraag of er muziek uit het instrument te krijgen was…… 
Vandaag zal blijken dat je in korte tijd heel veel kunt leren. Dit komt voor een deel door de leerlingen 
maar de muziekleerkrachten hebben daar zeker een even groot aandeel in. Juf Eva, Roos en meesters 
Henk en Mijndert: hartelijk dank voor jullie inzet (letterlijk), kundige medewerking en gezelligheid.      
Leuk dat jullie bij ons op school waren en we hopen in de toekomst graag weer gebruik te maken van  
jullie diensten. 

 - Praatavonden: 

Het was goed om weer veel ouders en groep 8-leerlingen op school te ontvangen. Om op gezette tijden 
met elkaar het gesprek over de vorderingen van de leerlingen aan te gaan is noodzakelijk. De helft heeft 
een huisbezoek gehad, de andere helft was op school. Relevante gegevens uit de gesprekken noteren we 
in het leerlingvolgsysteem zodat daar in een later stadium op teruggekomen kan worden.  
Mocht er de behoefte zijn aan een vervolggesprek dan weet u de leerkrachten hiervoor vast en zeker te 
vinden. Als het goed is ervaart u geen drempel om hen aan te spreken.  
Omgekeerd is dat (ook) niet het geval.  
 
- Studiedag groep 4-8: 
Woensdag 11 december hebben de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 een (extra) vrije ochtend.  
De leerkrachten van deze groepen gaan die ochtend met elkaar om tafel om diverse bovenbouw-
onderwerpen te bespreken.  
 
- Crea-middagen: 
Helaas hebben de leerkrachten uit groep ¾ wegens te weinig animo van helpende ouders de crea-middag 
sessie van december voor de groepen ¾ moeten afblazen. De groepen zouden dan wel erg groot worden 
met het aantal ouders dat zich had aangemeld. In maart hebben we weer een nieuwe ronde en we  
rekenen dan op weer veel extra hulp! Dank voor hen die wel in de gelegenheid waren om te helpen.  
Volgende keer beter! De crea-middagen voor de bovenbouw gaan wel gewoon door.  
 
- Sinterklaas: 
Het gaat een groot feest worden, volgende week donderdag op school. Ik heb nu echt doorgekregen dat 
Sinterklaas op 05 december een bezoekje brengt aan de school.  
Vanaf 08.30 uur bent u van harte welkom in de voortuin en we rekenen erop dat “die ouwe baas”   
uiterlijk om 08.45 uur aan zal komen in de voortuin! Hoe, met wie en hoe lang? We gaan ’t zien! 
De kinderen maken er daarna een groot feest van in de school. 
Ook de ouders van Ukkie Pukkie zijn van harte welkom in de voortuin om een de sint te ontvangen. 
Alle leerlingen zijn die dag om 12 uur vrij.  
Na 05 december begonnen we wel eens wat later omdat de kinderen moe zouden zijn van de sinterklaas-
avond, dat doen we nu niet. Op vrijdag 06 december verwachten we de kinderen op de normale tijd op 
school!  
 
Kerstviering 
Op woensdagavond 18 december vieren we onze kerstviering, om 19.00 uur.  
Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. We doen dit al jaren in de Immanuelkerk, dit is een sfeervolle 
en intieme kerk waar dit prima ging. Echter….een regelmatig terugkerende opmerking was dat de  
zichtbaarheid beperkt was. Concreet: we zijn eigenlijk met teveel mensen om een goede viering te  
organiseren in die kerk, dat is jammer. Het was een optie om enkel ouders uit te nodigen en opa’s/oma’s 
etc niet meer toe te laten…dat vonden we niet zo gastvrij maar was wel een serieuze overweging.  
Omdat we dit laatste niet willen doen zijn we naar een ander gebouw gaan kijken.  
Veel kerken vallen al af, omdat die evenveel of nog minder mensen kunnen herbergen.  
De Nieuwe Kerk (Horsterweg) voldoet wel aan onze eisen met oog op het aantal mensen.  
Daarom bent u op 18 december welkom in deze kerk. Meer details hierover krijgt u in een volgende 
nieuwsbrief. Wel is ’t goed om te weten (staat ook in schoolgids) dat de kinderen donderdagochtend  
19 december nog naar school komen (dan gaan we schaatsen: volgende pagina).  
Donderdagmiddag en vrijdag zijn de leerlingen dan vrij.  
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- Nieuws uit groep 7: 

Leerorkest: 
Het leerorkest is erg leuk! Je kon een keuze maken tussen een hoorn en een trombone en trompet. 
We hebben allemaal liedjes geleerd. Elk instrument heeft zijn eigen muziek.  
Vrijdag 29 november (vandaag!) hebben we een uitvoering in de Dialoog! 
 
Smileys: 
In onze klas kan je een smiley verdienen. 
Dat verdien je door heel goed je best te doen in je rij. 
Als je tien smileys hebt mag je een beloning uitkiezen. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn: kauwgommiddag, pyjamamiddag, 15 minuten langer buiten spelen (als 
meester Stefan er is) 
 
Baby op komst:-) 
Juf Marije heeft verteld dat ze in verwachting is. 
We hadden een plakje cake gekregen, hier kon je blauwe of roze muisjes op doen. 
Het wordt een meisje!!! 
 
- Schoolschaatsen: 
Vanuit de pers heeft u vast en zeker al vernomen dat de inwoners van Ermelo vanaf 04 december 
kunnen schaatsen op de ijsbaan in Ermelo. Deze is voor een paar weken aanwezig op “ Het Weitje”  
in Ermelo. Wij binden als school de ijzers ook onder….we vinden het namelijk een prima manier op 
de kerstvakantie in te luiden, op donderdagochtend 19 december begeven we ons namelijk op  
zogenaamd glad ijs. Uw hulp bij met name de kleuters is tussen 11-12 uur gewenst.  
Ik mail in de volgende Babbelaar meer informatie, tijden en andere wetenswaardigheden.  
 
- GHS in wintersfeer 
Van enkele ouders hebben we al het een en ander te leen gekregen om de school in wintersfeer     
te brengen. Toch missen we nog wat items om het wintersfeertje compleet te maken. 
Wat we nog nodig hebben is het volgende: 
* 2 houten sleeën 
* Openhaardhout (voor in een vuurkorf en de haard) - 10 blokken ongeveer 
* Rieten mand of openhaardbak met openhaardhout 
* Oude ski's 
* Leren kunstschaatsen en/of Friese Doorlopers 
Kunnen jullie ons hieraan helpen? Heb je iets te leen, dan mag je dat laten weten aan Alice van 
Bloemendaal 06 23917526. Alvast hartelijk dank namens de OR. 
 
- Nieuwbouw:  
Deze week is een begin gemaakt met de verdere vormgeving van het gebouw. De houten spanten 
zijn geplaats waardoor duidelijk wordt hoe het gebouw verder vorm zal krijgen. Er wordt hard  
gewerkt, de sfeer op de bouwplaats is (ondanks het soms erg natte weertje) erg goed en het  
onderling overleg ook. De leerlingen hebben echt weinig hinder van de bouwwerkzaamheden naast 
hen op het oude schoolplein. Ik denk dat er dagen waren dat de groepen meer “last” hadden van 
buitenspelende kleuters dan dat ze nu van de bouwactiviteiten hebben. En….als het gebouw van de 
buitenkant echt staat zal de overlast nog minder worden, dan gaan ze namelijk binnen aan het 
werk. Laten we het zo zeggen: het is vooral leuk om te zien wat er naast je allemaal uit de grond 
opkomt. Mogelijk zal het aantal bouwvakkers dat van onze school komt door deze bouw komende 
jaren wel stijgen……(alleen moet ’t dan niet teveel regenen…..) 
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken het lied: “Jezus is de Goede 
Herder” centraal.  
Ook komt een tekst uit Openbaringen 
aan de orde: “Ik, Jezus, ben de 
stralende morgenster!” 

 

Groep 4/5: 

 
Psalm 100: 4 

 

Groep 6 t/m 8: 

 
Psalm 98: 4 

 
 
Jarigen: 
 
 
30 november: 
Rinske Franke, groep 8 
Luca Verploeg, groep 6 
 
02 december: 
Febe Kosters, groep 5 
 
03 december: 
Ruben van de Ruitenbeek,  
groep 7 
 
04 december: 
Bram Wallenburg, groep 2 
 
05 december: 
Jonathan van ‘t Hof, groep 3 
Femke Koops, groep 2 
 
06 december: 
Tim van de Velde, groep 7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


