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Voedselbank-actie 
Zoals ik in een vorige nieuwsbrief al heb aangegeven zamelen we dit jaar 
spullen in voor de voedselbank. In eerste instantie zouden we mee doen aan 
actie Schoenendoos maar omdat er een enorme vraag is naar producten bij de 
voedselbank hebben we besloten het doel te wijzigen. (Actie Schoenendoos was 
toch nog niet op de hoogte van ons voornemen…). Vanaf aanstaande maandag 
kunnen de kinderen hun spullen mee naar school nemen.  
Vanuit de organisatie heb ik me laten vertellen dat de vraag naar onderstaande 
producten het grootst is: 
Houdbare melk, Soep in zak(kip, tomaten), pot groente, vacuümverpakte kaas, 
wasmiddel en bonenschotel in zak. 
Het is niet de bedoeling dat er allerlei andere spullen meegenomen worden, om 
te voorkomen dat het een allegaartje wordt willen we ons dit jaar specifiek 
richten op bovenstaande producten. De gevulde kratten zullen allemaal op 
vrijdagmiddag 20 november worden opgehaald. Ik hoop echt dat we uiteindelijk 
meer producten hebben dan kratten……! Alvast dank voor de medewerking.  
 
Culturele voorstelling groep 1/2: Biggetjes roze: 
Op donderdag 19 november is op school een culturele voorstelling voor de 
kleutergroepen. Hieronder staat iets over de inhoud van deze voorstelling.  
“Op de boerderij is het feest. Vader en moeder varken hebben het leven 
geschonken aan zes biggetjes. Berend, Barend, Bert, Bram, Bas en... Betsie ! 
Ze wonen gezellig met elkaar in het varkenskot, slobberen elke dag varkenspap 
en nemen regelmatig een heerlijk modderbad. Alleen... Betsie niet. Ze vindt 
het modderbad vies. Zij wil weten wie er nog meer op de boerderij wonen en 
wat ze doen. Betsie wil net als Tjaard het paard zijn en springen. Betsie wil 
net als Jaap het schaap een mooie bontjas aan... Ze wil wel... .àlles, maar 
niet in een modderbad. Een humoristische voorstelling over een biggetje dat 
geen varken wil zijn.” Veel kijkplezier gewenst voor alle kleuters!! 

Voortgangsgesprekken: 
Als het goed is hebben jullie via de mail van de groepsleerkracht een 
uitnodiging ontvangen voor de voortgangsgesprekken van jullie kind(eren). 
Mocht je je nog niet hebben aangemeld, doe dat dan z.s.m. want de definitieve 
planningen worden dan in orde gemaakt zodat iedereen weet waar hij/zij aan 
toe is.  

Filmdag: 
De filmdag van afgelopen vrijdag was een groot succes. Op facebook zijn de 
nodige foto’s geplaatst en ook hebben we wat “poseer-foto’s” op de schoolsite 
geplaatst. Via de Babbelaar wil ik de ouders die deze feestelijke dag mogelijk 
gemaakt hebben een dikke pluim geven! DANK! 
 
Goede doel 
Donderdag hadden we bezoek over het nieuwe goede doel van dit schooljaar. 
Meer informatie hierover kunnen jullie vinden in de bijlage die ik aan deze 
nieuwsbrief zal toevoegen. 

Kalender: 

16-20 november: 
Voedselbank-actie 
 
19 november: 
Culturele voorstelling gr/ 1/2 
 
23 november: 
Vergadering TB 
 
23 november - 27 november: 
Online voortgangsgesprekken 

30 november: 
AB + MR-vergadering 
 
02 december: 
Gebedsgroep 
 
03 december: 
Zorgteam overleg 
 
04 december: 
Sinterklaasfeest, 12 uur vrij 
 
07 december: 
Geanne vd Beukel jarig 
 
08 december: 
Speelgoedmiddag 1-3 
 
09 december: 
Studiedag groep 4-8 
 
16 december: 
Kerstviering leerlingen 
 
17 december: 
Spelletjesmiddag groep 3-8 
 
18 december-01 januari: 
Kerstvakantie (incl. vr. 18/12) 
 
28 december: 
Eline Karssen jarig 
 
02 januari: 
Ada Spelt jarig 
 

BABBELAAR 
“Goede Herderschool, geeft uw kind de ruimte!” 
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MR 
Vorige week was de gelegenheid om online je stem uit te brengen op 1 van de 4 
kandidaten voor de medezeggenschapsraad. Er is veel gebruik gemaakt van 
deze stemming. Uiteindelijk zijn de meeste stemmen uitgebracht op  
Pim van Bilsen. Hij zal komende tijd naast Lianne en Gerrit, namens de ouders, 
zitting nemen in de MR. 
Om het geheel transparant in beeld te brengen toon ik hieronder de uitslag 
zoals deze afkomstig is vanuit de WMK waar jullie je stem hebben kunnen 
uitbrengen. Iedereen bedankt voor het kandideren en uitbrengen van de stem. 
Pim, veel succes en plezier gewenst in de MR. 

 
 
Stand van zaken: schoolplein 
Afgelopen weken zijn we druk geweest met de plannen voor het nieuwe 
schoolplein. Omdat we de lokale bedrijvigheid zoveel mogelijk proberen te 
stimuleren zijn we met een 3-tal lokale partijen om tafel gegaan. We hebben 
de plannen voorgelegd en ze zijn gaan rekenen. Komende weken zullen de 
firma’s van Beek, Timmer en Kamphorst aan de slag gaan met het terrein. In 
eerste instantie zal de hemelwaterafvoer aangelegd worden. In de voortuin 
(aan de Zeeweg) zal een grote wadi gemaakt worden, daarna zal het hele 
terrein verder worden opgehoogd want er is een flink hoogteverschil. Daarna 
zal aan de voorzijde van het terrein een kiss and ride- plaats worden aangelegd 
om de verkeersdrukte aan het Rode Schuurderwegje terug te dringen. Het doel 
is dat de voorkant van het terrein er rond de kerstvakantie in zit.  
Het zou mooi zijn als we na de kerstvakantie al een deel van de voorzijde 
kunnen gebruiken voor het logistieke geheel.  
Daarna zal de achterzijde in orde gemaakt worden. Op dit moment is er nog 
een stuk grond (waar vroeger Ukkie Pukkie zat) dat gesaneerd dient te worden. 
Als dit gedaan is zal de aanleg daarvan verder gaan. In het voorjaar zal dan ook 
het groen rondom het schoolgebouw worden aangelegd.  
Ook zullen dan de speeltoestellen geplaatst worden. We zijn ook druk doende 
om een mooi verlichtingsplan te maken voor het buitenterrein, ook in de avond 
moet het nieuwe gebouw natuurlijk mooi zichtbaar zijn, dat gaat goed komen.  
Ik ben blij dat we mensen met veel kennis in de bouwcommissie hebben die me 
ondersteunen met dit geheel!  
 
Sinterklaasfeest: 
Het is altijd spannend of sinterklaas wel/niet naar Nederland komt…zeker dit 
jaar nu er vanuit Spanje ook allerlei beperkingen zijn rondom Corona. Gelukkig 
hebben de kinderen deze dagen in de klas kunnen zien dat ‘hij’ ook Ermelo niet 
zal overslaan dit jaar: https://www.sinterklaasermelo.nl 
In de school is ook steeds meer zichtbaar van dit gezellige kinderfeest….het 
blijft natuurlijk t/m 04 december de vraag of we op school wel/geen bezoek 
krijgen…….We gaan ’t zien!! 

Jarigen 

 
16 november: 
Jula Nout, groep 2b 
 
18 november: 
Mayella Hop, groep 7 
 
19 november: 
Alisa Staal, groep 4 
 
20 november: 
Rik van den Berg, groep 4 
 

 

Psalm/lied/tekst  
van de week 

Groep 1-3: november/december 
Johannes 10: 11 
“ Ik ben de Goede Herder, de Goede 
Herder geeft zijn leven voor de 
schapen!”  
 
Groep 4+5: 
Tekst, Prediker 9: 9  
“ Geniet op alle dagen van je leven, 
die God je heeft gegeven” 

Groep 6-8: 
Tekst, Johannes 12: 46 
“ Ik ben het licht dat naar de wereld is 
gekomen, opdat iedereen die in mij 
gelooft niet meer in de duisternis is” 

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

Jozias de Koeijer 

https://www.sinterklaasermelo.nl
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