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

15 november: 
Excursie groep 8 

18/20/21 november: 
Vader en moeder ochtend 

26 + 28 november: 
Adviesgesprekken groep 8 

Voortgangsgesprekken 
Suprise-maak-avond 

28 november: 
Inloopspreekuur zorgteam 

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 
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 

 

08 november 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolnieuws 

 

 
 
 

- Bestuursvergadering: 
Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen maandag hebben we met elkaar het strategisch beleidsplan 
van de school doorgesproken. In dit plan staan de beleidsuitspraken voor komende jaren die door het  
bestuur zijn opgesteld. In lijn met dit plan stel ik het schoolplan dit schooljaar verder op.  
Het is goed om op deze manier binnen het bestuur te werken. Ook hebben we globaal de meerjaren-
begroting voor komende jaren met elkaar besproken. De detail-begroting zal in december ter tafel komen 
als het bestuur samen met de MR om tafel gaat.  
Bij deze vergadering was Jurijn de Vries ook aanwezig, hij zal ook deel gaan uitmaken van het bestuur.  
Formeel zal dit, daar gaan we vanuit, bekrachtigt worden tijdens de ledenvergadering in april 2020.  
Mooi dat het bestuur weer op volle sterkte is.   
- Henk Bos jarig: 
Woensdag verjaart collega Henk. Veel plezier voor deze dag en een heel mooi nieuw jaar gewenst, Henk! 
- Gebedsgroep: 
Op diezelfde dag komt de gebedsgroep weer bijeen. Dit keer is dat bij Jeanet Luteijn, zij woont aan de 
Julianalaan 74. Iedereen is om 09 uur van harte welkom! 
- Excursie groep 8: 
Vrijdag 15 november brengen de kinderen uit groep 8 een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.  
Dit is altijd een heel mooie excursie en ik vind het altijd heel bijzonder om de overbekende werken, zoals 
bijvoorbeeld De Nachtwacht, in het echt te zien! Altijd indrukwekkend. De reis naar het musuem in de 
museumbus is sowieso altijd al leuk, je komt langs het stadion van de mooiste club van Nederland...wat 
wil een kind nog meer?! Veel plezier jongens en meiden.  
- OR-vergadering: 
Aanstaande maandag komt de ouderraad bijeen om te vergaderen. Het is altijd een drukke periode,  
komende weken…..je hoeft echter niet in de OR te zitten om de handen uit de mouwen te steken voor de 
school...mocht er dus een beroep op u gedaan worden voor wat hand en spandiensten dan zou het heel 
plezierig zijn als u kunt helpen! 
- Schoolontbijt: 
Het was een gezellige ochtend, afgelopen woensdag en donderdag. Leuk om met elkaar van het ontbijt te 
genieten….rond pasen doen we dat weer! 
- Filmmiddag/avond: 
De ouderraad is erg druk met de voorbereidingen voor de filmmiddag/avond van vandaag! Het gaat zeker 
weten een fantastische en gezellige middag/avond worden…..dank voor de organisatie, dames! 
- Schoolfruit: 
Het is weer gelukt….we krijgen ook dit jaar wekelijks 3 stuks fruit via een Europese subsidie, ik was er 
weer op tijd bij! Top! Van de leverancier heb ik begrepen dat het fruit in de loop van de dinsdag op 
school zal worden afgeleverd. Ik ga er zodoende vanuit dat we komende maanden (tot de meivakantie) op 
woensdag, donderdag en vrijdag gebruik zullen maken van het schoolfruit. De kinderen hebben op die  
dagen geen ander eten nodig tijdens de kleine pauze van half elf. Als blijkt dat de levering op dinsdag 
toch al vroeg op school is kunnen de dagen nog wijzigen maar in principe ga ik er vanuit dat de laatste 3 
dagen van de schoolweek gratis fruit geleverd zal worden.  
- School in wintersfeer brengen: 
Dat was het dan, de herfstvakantie! Voor je het weet, is het weer Kerst. Ook dit jaar willen wij de school 
rondom de Kersttijd in wintersfeer brengen. Dit zullen we gaan doen op maandagavond 9 december met 
een aantal ouders. Om de school sfeervol te  
maken, hebben we wat decoratie nodig. Zouden we dit van jou/jullie mogen lenen?Het volgende hebben 
we nodig: 
Houten sleeën (2 stuks) - Vuurkorf met nepvuurtje en houtblokken - ‘oude’ schaatsen / leren kunstschaat-
sen - Gewei /hertenkop  (nep)bontjes - Bontkleed voor op de vloer of wollig kleed - Grote rieten mand 
met eventueel haardhout erin - Oude houten ladder 
Wanneer je iets te leen hebt, wil je mij dan een bericht sturen met foto? Het mag via Whatsapp (06-
23917526) of een bericht via Facebook. Vergeet niet om je naam op het geleende artikel te zetten. Dat 
maakt het opruimen ook weer een stuk gemakkelijker en overzichtelijk. Hartelijk dank alvast namens de 
OR! Groetjes, Alice van Bloemendaal 

- Leerorkest: 

Vorige week stond onderstaande tekst in de nieuwsbrief, gemakshalve plak ik ‘m er nog een keer in! 
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- Nieuws uit groep 1a: 

Vanaf de herfstvakantie is het dan zo ver; groep 1a is ook begonnen met 7 lieve kleuters, Sem, Rik, 

Dyanne, Eva, Benjamin, Danieck en Lizz. 

Wat heerlijk dat we met een kleine groep kunnen opstarten om zo op een rustige manier te wennen 

om naar school te gaan. En wat doen ze het top, ze zijn alle 7 al heel goed gewend en spelen veel 

samen. Grappig om te zien is dat de jongens vaak samen met de auto’s spelen en de meisjes kiezen 

graag de poppenhoek. Maar soms zitten we ook gezellig met z’n allen te kleien, luxe hoor, dat dat 

nu nog even zo kan! Ook de gymles bij meester Michiel vinden ze fantastisch. 

En niet te vergeten het voetballen en fietsen op het grote veld aan de overkant, kortom…  

nét begonnen en nu al een feestje, en het kan alleen maar nóg leuker worden! 

- Vader en moederweek: 18-20-21 november: 

Op maandag-, woensdag-, en donderdagochtend bent u van harte welkom om een les bij te wonen 

in de klas van uw zoon/dochter, het is de bedoeling dat u zich hiervoor inschrijft. De formulieren  

hangen bij de groepslokalen.  We hebben voor deze ochtenden gekozen om 2 redenen: de andere 

ochtenden zijn erg rommelig met gym/leerorkest etc, qua planning is dat niet handig.  

Ten tweede is het voor de leerkrachten en kinderen ook rustiger als het bijwonen van de lessen zich 

beperkt tot 3 ochtenden.  

De eerste lessen zijn van 08.45-09.30 uur, les 2 is van 09.30-10.30 uur, en de laatste les is van 11.00

-12.00 uur. Op woensdag hebben we GEEN open inloop en zijn alle kinderen ook om 12 uur vrij.  

Omdat de kinderen uit groep 1 op woensdag altijd vrij zijn hebben de ouders van deze leerlingen 

dus op maandag -, en donderdagochtend gelegenheid om een les bij te wonen. 

- Cultuur 1/2: 

Dinsdag hebben de kinderen uit groep 1/2 een culturele bijeenkomst. 

Dit keer gaan ze een stop-motion film maken. Voorafgaand aan de workshop maken de kinderen de 

achtergronden voor de film die gemaakt zal worden. Dit kan op verschillende manieren, denk hierbij 

aan bijvoorbeeld vetkrijt, verf of een collage. Tijdens de workshop gaan de kinderen compleet met 

verkleedkleren en decorstukken voor een zogenaamd greenscreen staan en wordt door de computer 

dat groene scherm vervangen door de achtergronden die de kinderen met elkaar gemaakt hebben! 

Daarna kan het opnemen van de film beginnen. Niet alleen zien de kinderen zichzelf terug voor hun 

eigen achtergrond, na afloop van de workshop zetten ze de filmpjes ook in een (beveiligde)  

omgeving online, zodat dit later ook nog een teruggekeken kan worden. 

- Nieuwbouw:  

En dan gaat het opeens snel…..nu de fundering en alles wat onder de grond hoort is afgerond...is 

het opbouwen begonnen en zie je voor je ogen opeens een echt schoolgebouw ontstaan.  

De contouren (breedte/lengte/hoogte) van het gebouw worden nu echt goed zichtbaar. 

Dit zal komende weeken allemaal nog steeds duidelijker worden. Leuk om te zien! 

- Meester Rico stelt zich voor: 

Hallo allemaal, ik ben Rico van Drunen (20 jaar) en kom dit jaar stagelopen in 

groep 8. Ik volg de pabo op de Driestar-educatief in Gouda en zit nu in mijn 

3e leerjaar. Ik kom dit jaar ongeveer 8 weken (verdeeld over dit schooljaar)  

stagelopen bij de Goede Herderschool.  

Ik woon zelf in Harderwijk en kende deze school nog niet, maar het leek me een 

leuke school om mezelf nog meer te ontwikkelen als meester. Ik zie ernaar uit om 

deze school te leren kennen en hoop op een gezellig, leerzaam en leuk schooljaar 

bij de Goede Herderschool! 
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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 66: 7  

 

Groep 6 t/m 8: 

 
Psalm  22: 1 

 
 
Jarigen: 
 
 
12 november: 
Jesse Prins, groep 3 
 
13 november: 
Lizz Kok, groep 1a 
 
15 november: 
Alissa van de Werfhorst, groep 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


