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Beste ouders, 
 
Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 7 
van dit schooljaar. Wij brengen u graag weer even op 
de hoogte van het laatste nieuws van onze school. 
Vrijdag 20 april doet onze school weer mee met de 
Koningsspelen en starten we deze dag met het 
Koningsontbijt. Vanaf maandag 23 april hebben de 
kinderen twee weken vakantie. Alvast een hele fijne 
vakantie gewenst met veel leuke dingen en mooi 
lenteweer namens het team van onze school! 

 

Ingeborg Schrama, directeur 
 
 
EXTRA VRIJ: DINSDAG 3 APRIL 
 
Dinsdag 3 april hebben wij een studiedag op school.  
Dit betekent dat alle kinderen op deze dag vrij zijn.  
De school is tijdens de studiedag gesloten! 
Deze vrije dag is aansluitend aan 2e paasdag op 
maandag 2 april. Wij verwachten alle kinderen weer op 
school op woensdag 4 april. 
 
 
EINDTOETS GROEPEN 8 
 
De kinderen van de groepen 8 hebben op maandag  
16 april en dinsdag 17 april de eindtoets.  
Ook dit jaar is gekozen voor Route 8, een eindtoets die 
volledig op de chromebooks te maken is.  
Na de meivakantie krijgen de kinderen de uitslag. 
 
  
  
 
  
  
   
  
 
 
 
 
 

KONINGSSPELEN 
 
Op vrijdag 20 april bewegen wij op school weer mee 
met de Koningsspelen. Na een ontbijt in de klas en de 
centrale opening in de hal, gaan we lekker met de eigen 
groep sporten. Tussen 9.30 en 12.00 uur gaan we 
allerlei sport- en spelactiviteiten in en rond school 
doen. De groepen 6, 7 en 8 zijn te vinden op het 
grasveld achter school, de groepen 3, 4 en 5 op de 
speelplaatsen en de groepen 1 en 2 op de 
binnenspeelplaats. Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom om te komen kijken. Helaas is dit, vanwege 
plaatsgebrek, bij de kleuters niet mogelijk. 
We hopen op mooi weer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
Op dinsdag 10 april en donderdag 12 april komt de 
schoolfotograaf op school voor het maken van 
groepsfoto’s, individuele foto’s en gezinsfoto’s.  
We hebben dit jaar een keer gekozen voor een andere 
fotograaf: Posty Foto. Volgende week krijgt u via de 
mail meer informatie. 
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OUDERAVOND: MIJN KIND HEEFT AUTISME… 
WAT NU? 
 
Op 19 april a.s. houdt het samenwerkingsverband 
Helmond-Peelland PO een ouderavond over het thema 
“Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat 
over wat te doen als er een vermoeden van of diagnose 
autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en 
kind hulp krijgen? Wat zijn de regelingen?  
Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat 
bekostigd? Welke vragen kun je stellen? 
 
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme 
Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen met een 
medewerker van de gemeente Helmond en van het 
Regionaal Autisme Centrum meer hierover vertellen.  
Er is ook ruimte om vragen te stellen.  
Er zal ook informatie aanwezig zijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme (NVA). 
 
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 
tot 21.00 uur in het gebouw van de Antoon van 
Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond.  
Ouders en professionals kunnen zich aanmelden bij het 
samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via 
i.houthooft@swv-peelland.nl. 
 
  
VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 

Nieuwe penningmeester gezocht 
De oudervereniging heeft helaas geen enkele 
aanmelding gehad op de vorige oproep voor een 
nieuwe penningmeester. We zijn dus nog dringend op 
zoek. Heb je affiniteit met cijfers en lijkt het je leuk om 
ons team te komen versterken? Je mag dan ook 
meedoen met de Bassie (activiteiten organiseren). 
Neem dan contact met ons op via e-mailadres: 
bassie@bs-goedeherder.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Bassie-leden gezocht 
We zijn tevens op zoek naar nieuwe Bassie-leden.  
Heb je tijd en interesse om mee te denken over de 
activiteiten die we organiseren en deze ook mee te 
organiseren? Of wil je eerst meer informatie over wat 
het inhoudt, neem dan contact met ons op via 
e-mailadres: bassie@bs-goedeherder.nl. 
 
Lentewedstrijd 
De jaarlijkse Lentewedstrijd was weer een succes. 
Ongeveer 70 kinderen van de onderbouw hadden hele 
leuke knutselwerkjes gemaakt! Echt top gedaan 
allemaal!  
 
De winnaars waren: 
● Uit groep 1C: Liam Swinkels 
● Uit groep 2B: Sjors Verhees 
● Uit groep 3A: Melle Hermans 
● Uit groep 4B: Tren Hermans. 
 
Gefeliciteerd winnaars en iedereen bedankt voor jullie 
creatieve bijdrage! 
 
Spellencircuit (onderbouw) 
Het spellencircuit gisteravond  
was super gezellig!  
De 47 teams hebben zich 
opperbest vermaakt 
met de Oud Hollandse Spelen. 
Ieder kind heeft een diploma 
gekregen en een chocolade 
medaille. Allemaal winnaars! 
 
Omdat de kinderen uit de bovenbouw ook heel 
enthousiast reageerden op de spellen, hebben we 
besloten om ook voor hen een spellencircuit te 
organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag  
12 april (in plaats van vrijdag 13 april zoals in de 
kalender stond). De brief hiervoor krijgen de kinderen 
vandaag mee. 
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