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16 oktober: 
Studiedag groep 1-3 

21-25 oktober: 
Herfstvakantie 
30 oktober: 

Hoofdluiscontrole 
Excursie groep 3 
04 november: 
René Schalk  

(schoonmaak) jarig 
Bestuursvergadering 

05 november: 
Speelgoedmiddag 1-3 

06 november: 
Dankdag 

Schoolontbijt 
08 november: 

Filmavond 
11 november: 
OR-vergadering 
13 november: 
Henk Bos jarig 
Gebedsgroep 

14 november: 
Inloopspreekuur  

Zorgteam 
15 november: 

Excursie groep 8 
18/20/21 november: 

Vader en moeder ochtend 
26 + 28 november: 

Adviesgesprekken groep 8 
Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

29 november: 
Slot Leerorkest 

03+10 december: 
Crea-middag groep 3/4 

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 

11 december: 
Studiedag groep 4 t/m 8 

18 december: 
Kerstviering 
Gebedsgroep 

19 december: 
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 

11 oktober 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolnieuws 

 

 
 

- Kinderboekenweek: 
Gistermiddag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige boekenmarkt. 
De definitieve opbrengst is nog niet bekend….als ik daar meer over weet laat ik ’t uiteraard weten! 
- Goede doel: 
Ook dit schooljaar halen we weer geld op voor het goede doel waar oud-collega Margreet zich in Pakistan 
voor inzet. Ik heb vandaag met haar een skype-afspraak om de vorderingen door te spreken.  
In de nieuwsbrief na de vakantie zullen we jullie dan nader informeren over de stand van zaken rondom 
dit goede doelen-project!  
- Op tijd komen: 
Heel veel ouders en leerlingen zijn intussen gewend geraakt aan het feit dat de schoolbel 5 minuten  
eerder gaat dan we vorig jaar deden. Sommige leerlingen/ouders hebben hier nog wat moeite mee! 
Om 08.40 uur en 13.10 uur gaat de bel. Het is dan ook echt de bedoeling dat iedereen op het veld  
aanwezig is. Na de vakantie is de wenperiode er af en zullen we hier wat strenger op gaan toezien. 
We vinden het niet prettig als er teveel tijd verloren gaat, die hebben we in de groep hard nodig! 
Dus….zorg dat je op tijd bent! 
En…van sommige ouders hoor ik ook wel eens ‘ maar dan moeten de leerkrachten ook echt om 12 uur en 
15.30 uur stoppen’….daar ben ik het mee eens! In principe doen we dat ook, als de bel gaat kunnen de 
kinderen naar huis….echter sommige kinderen blijven (hoe gezellig dat ook is) soms wel erg lang hangen 
in de gang of op het veld….spreek daar dan zelf je kind(eren) op aan! 
- Herfstvakantie: 
Wat gaat de tijd snel zeg….volgende week nog een weekje school en dan hebben we alweer te maken  
met de herfstvakantie. De 7 weken zijn omgevlogen. 
Hopelijk komt iedereen een beetje tot rust en graag ontvangen we iedereen weer vol goede moed op 
maandag 28 oktober.  

- Excursie groep 3: 

Woensdag na de vakantie gaan de kinderen samen met juf Hanneke op excursie naar kasteel de  

Cannenburgh. Dit is altijd een leuk en leerzaam uitstapje.  

De foto’s van dit uitje zullen op de verschillende plaatsen te vinden zijn. 

Via de mail zal ik het wachtwoord mailen waarmee u de foto’s op de website kunt bekijken. 

- Hoofdluiscontrole: 

Op diezelfde woensdag is de luizencontrole. We gaan er vanuit dat u hier rekening mee wilt houden…..  

dus niet al teveel vlechten etc en laat de deksel die ochtend maar even op de gelpot. 

En, misschien is ’t goed om het haar de avond daarvoor nog even extra te wassen….dat is voor de         

controlerende ouders ook wel zo prettig! Bedankt!   
- Studiedag 1-3: 

Aanstaande woensdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 een ochtendje vrij.  

De leerlingen uit groep 1 zijn dat sowieso altijd al. De leerkrachten uit de onderbouw gaan met elkaar     

in gesprek over allerhande onderwerpen.  
- Nieuwbouw: 

Deze week zijn weer verdere stappen gezet met oog op de nieuwbouw van de school. 

De funderingen zijn allemaal klaar en de werkzaamheden (aansluiten van diverse zaken onder de grond) 

hebben deze week plaatsgevonden. Ook zijn en zullen de aansluitingen voor de afvoer van het  

hemelwater worden gerealiseerd. (het water uit de lucht moet toch ergens op een ordentelijke manier 

naar toe geleid worden….) 

Na de herfstvakantie zult u het terrein niet terug kennen want, als het goed is, dan zijn de vloerdelen 

geplaatst en kan de opbouw van het gebouw echt beginnen…. 

Alles wat nu zichtbaar is zal in “ het echt”  niet meer te zien zijn, omdat dat onder de grond is…. 

Ik ga er vanuit dat in de week na de vakantie het school gebouw eruit zal zien als het skelet van de ark 

van Noach…(althans, dat beeld heb ik bij die ark).  

Na de vakantie zal ik u via de nieuwsbrief verder “ bijpraten”  over de plannen voor de daaropvolgende 

weken. Op facebook zal ik zo nu en dan ook een foto-update plaatsen. Een extra reden om de school via 

facebook te volgen. 

- Volgende Babbelaar: 

De volgende nieuwsbrief verschijnt i.v.m. de herfstvakantie over 3 weken, op vrijdag 01 november om 

precies te zijn.  
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Psalm/lied/tekst van de week: 
 
In de groepen 1 t/m 3 staan komende 
weken een Bijbeltekst uit Spreuken 
en het lied “De Here zegent jou” 
centraal. 

 

Groep 4/5: 
Voor de vakantie: Psalm 116: 1 

Na de vakantie: het lied: 

“Het onze Vader” 

 

Groep 6 t/m 8: 
Voor de vakantie: Psalm 73: 12 

Na de vakantie: het lied: 

“God gaf Zijn volk de 10 gebo-

den!” 

 
 
Jarigen: 
 
 
12 oktober: 
Justice van der Steen, groep 
7 
 
14 oktober:  
Benjamin Bosch, welkom 
Sanchez Hendriksen, groep 3 
 
18 oktober: 
Marijke Luteijn, groep 4 
 
19 oktober: 
Lizzie de Haan, groep 5 
Sijmen de Haan, groep 5 
 
20 oktober: 
Reinout Grootjans, groep 2 
 
24 oktober: 
Willem Smit, groep 8 
 
27 oktober: 
Mirthe Schreuder, groep 4 
 
28 oktober: 
Joris Gersie, groep 8 
Roald van Malestein, groep 7 
Cato Vedder, groep 4 
 
29 oktober: 
Maurice de Vreugd, groep 4 
 
 
 
 
Namens mijn collega’s wens ik 
iedereen een mooi 
weekend toe!  
  
Vriendelijke groet,  
Jozias de Koeijer 
 
 
 
 
 
 
“Goede Herderschool,  
geeft uw kind de ruimte!” 
 
 
 
 


