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23 september: 
Ank van Dienst 

(schoonmaak) jarig 
24 september: 
Fietsenkeuring 
26 september: 

Culturele kick-off 1-4 
Inloopspreekuur  

Zorgteam 
27 september: 

Koffie-ochtend/GGD 
01 oktober: 

Speelgoedmiddag 1-3 
Creamiddag 3-4 

02 oktober: 
Start kinderboekenweek 

Hanneke jarig 
Voetbaltoernooi gr. 3/4 

03 oktober: 
Cursus Gert Schipper 

08 oktober: 
Crea-middag 3-4 

Bestuursvergadering 
MR-vergadering 

09 oktober: 
Gebedsgroep 

Voetbaltoernooi groep 5/6 
10 oktober: 

Dag van de duurzaamheid 
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 
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 

20 september 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolnieuws 

 

 
 

- Leerorkest: 
Vorige week hebben de kinderen hun muziekinstrument uitgezocht en vanaf vandaag zal het een lawaai 
van jewelste zijn….de kinderen gaan dan namelijk met de blaasinstrumenten aan de slag…. 
het is altijd wonderlijk om te merken dat bij het eindoptreden het lawaai een georganiseerd concert is 

geworden…:-)  
- Aanmelden koffie-ochtend van 27 september 
Vrijdagochtend staat om 09 uur de koffie klaar. Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze inhoudelijke 
ochtend met het CJG dan kan dat nog door een mailtje te sturen naar Gea Lokhorst, haar adres: 
ib@goedeherderschool.nl  
Voor de mensen die zich al hebben aangemeld: er zijn voldoende aanmeldingen, de ochtend gaat  
dus door.  
- Ank van Dienst: 
Maandag verjaart onze schoonmaakster Ank van Dienst. Omdat het een gewone werkdag is kunnen we 
haar die dag live feliciteren! Ank, proficiat en een mooi nieuw jaar gewenst! 
- Fietsenkeuring: 
Aanstaande dinsdag kunnen de kinderen hun fiets laten controleren. Nu de natte en donkere periode van 
de herfst er weer aankomt zijn goede remmen en een afdoende verlichting van groot belang.  
De fietsen zullen o.a. daarop worden gecheckt. Alle kinderen die dat willen kunnen hun fiets door een 
paar deskundige inspecteurs laten controleren. Het zou mooi zijn als er veel “ mijn fiets is OKE”-stickers 
uitgedeeld kunnen worden. Fietsen die bijvoorbaat al niet goed zijn zou ik niet laten keuren, zonde van 
de tijd ….en zonde voor het kind dat die sticker niet krijgt! Kijk thuis allemaal even kritisch de fietsen na. 
Het is mogelijk om op 08 oktober de fiets aan een herkeuring te onderwerpen.  
- Culturele Kick off 
Volgende week donderdag trappen de kinderen uit de onderbouw het culturele schooljaar op feestelijke 
wijze af in de Dialoog.  
In de loop van het jaar zullen alle groepen culturele workshops hebben. Onderdeel van dit culturele  
project is o.a. ook het leerorkest en de zanglessen die verzorgd worden.  
- Inloopspreekuur zorgteam: 
Mocht u praktische vragen hebben rondom de opvoeding/ontwikkeling van uw zoon/dochter dan is 
aanstaande donderdag de gelegenheid om gebruik te maken van het inloop spreekuur van de  
schoolmaatschappelijk werkster, Petra Smit en de schoolverpleegkundige, Corrie Nouta. 
Zij zijn donderdag vanaf 15.15 uur tot 15.45 uur aanwezig in de personeelskamer.  
U kunt daar met allerhande vragen terecht en indien nodig/gewenst kan dan een vervolgafspraak worden 
gemaakt. Doe er uw voordeel mee! 
-  Crea-middag 4/11 oktober komt te vervallen! 
Omdat het lesprogramma wel erg vol gaat zitten hebben we de crea-middagen voor de groepen 5 t/m 8 
op 4 en 11 oktober laten vallen. Die dag zijn de (bepaalde) groepen al erg druk met gymlessen en het 
leerorkest….het wordt dan erg proppen op crea-gebied en dat lijkt ons niet de bedoeling….. 
uiteraard gaan de andere crea-middagen wel gewoon door. De leerkrachten zullen tijdig contact  
opnemen met de ouders die zich hebben aangemeld voor de hulp bij deze middagen.  
- Aanwezigheidstijden: 
Letten jullie er allemaal op dat de bel ‘s ochtends en ‘s middags 5 minuten vroeger gaat?! We bellen om 
08.40 uur en 13.10 uur. Dit doen we omdat we anders te veel tijd kwijt zijn met het lopen van het veld 
naar de school! Zorg er dus allemaal voor dat je iets vroeger aanwezig bent dan we gewend waren! 
- Nieuwbouw: 
Deze week is weer veel werk verzet aan de fundering van het nieuwe schoolgebouw.  
Het vlechtwerk is gedaan (pfffff….wat een karwei!) en vandaag (vrijdag) zal de cementen vloer worden 
gestort! Dan is echt goed zichtbaar hoe het gebouw zijn vorm zal krijgen. Volgende week zullen de voor-
bereidingen gedaan worden voor het lijmwerk van fundaties. Dit is allemaal nog werk waar we uiteinde-

lijk niets van zien maar dat noodzakelijk is om het gebouw op de lange termijn omhoog te houden :-) 
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- Nieuws uit de groepen: groep 6 

Het is supergezellig in groep 6! 
Deze week is de kanjerweek. 
De kanjerweek is heel leuk. 
We doen elke dag kanjertraining. 
Maandag hebben we een bal gemaakt, die hangt nu op het raam buiten bij het lokaal van groep 6. 
Hierop konden we schrijven, je naam, je lievelingskleur enz. Dingen over jezelf. 
We hebben gepraat over hoe je ruzie op kan lossen. 
Wat is het verschil tussen pesten en plagen. 
We hebben kanjeroefeningen gedaan, waarin je vertrouwen moet hebben in elkaar. 
We hebben een leuk kanjerlied geleerd, over de verschillende petten. 
Ten slotte hebben we klassenregels opgesteld, met onze naam of handtekening eronder. 
- Voetbaltoernooi: 
Voor de groepen 3 t/m 6 zijn per groep 2 teams aangemeld voor het voetbaltoernooi op 02 en 09 
oktober. Als de wedstrijdschema’s bekend zijn deel ik deze online rond. De leerkrachten maken 
zelf de teamindeling, de leerlingen worden hierover t.z.t. geïnformeerd.  
- Pleinfestijn: 
Mochten de kinderen het leuk vinden…..maak dan gebruik van de uitnodiging voor onderstaand 
feest in het dorp! 
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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: 
Psalm 75: 4 

 

Groep 6 t/m 8: 
Psalm 46: 1 

 
Jarigen: 
 
 
 
 
23 september: 
Jayden Drost, groep 3 
Bram Endendijk, groep 4 
 
25 september: 
Dyanne Hop, welkom 
Fiene van den Brink, groep 5 
 
26 september: 
Danieck Besselsen, welkom 
 
27 september: 
Sven van den Brink, groep 8 
Dylan Verploeg, 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!” 
 
 
 


