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Beste ouders, 
 
De eerste ouderkrant van het nieuwe schooljaar.  
Ook dit jaar zult u in de ouderkrant weer allerlei 
belangrijke mededelingen, leuke nieuwtjes en handige 
tips kunnen lezen. We doen ons best om er elke keer 
weer een leuke en goede nieuwsbrief van te maken.  
Als u tips, vragen of opmerkingen voor ons heeft dan 
horen we die graag! Kom gerust even langs of bel met 
599745. 
 
Ingeborg Schrama, directeur 
 
 

DE START VAN HET SCHOOLJAAR 
 
We zijn maandag weer prima van start gegaan.  
Ruim 375 kinderen liepen onder onze welkomstbogen 
door. We hebben er allemaal weer zin in!  Er zijn dit jaar 
17 groepen: 3 groepen 1 en alle groepen 2 t/m 8 dubbel.  
 
● Vrijdag 1 september studiedag!!! 
     In eerdere ouderkranten heeft u kunnen lezen dat we  
     al meteen de eerste schoolweek een studiedag 
     hebben ingepland op vrijdag. Alle kinderen van de 
     groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.  
 
● Personele zaken: 

Er is een 4e jaars student van de PABO die op onze 
school komt afstuderen: dat is meneer Lars, hij loopt 
stage in groep 6B. 
De komende maanden ziet u bij de balie ook een 
stagiaire, haar naam is juffrouw My Kieu. 
Zij is op school aanwezig op de donderdag en vrijdag. 

 
● Onze schoolgids wordt niet meer op papier mee- 

gegeven. Praktische informatie over onze school kunt 
u vinden op onze website www.bs-goedeherder.nl.  
Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u de 
schoolgids toch graag op papier hebben, dan kunt u 
hiervoor bij de administratie terecht. 
 
 
 
 
 

● De schoolkalender:  
Ook dit jaar ontvangt u weer 
een mooie schoolkalender 
met de belangrijkste 
informatie over school en de 
activiteiten. Hij wordt 
eenmalig, aan het begin van 
het schooljaar, uitgedeeld.  
U ontvangt hem eind 
volgende week, via het 
oudste kind van het gezin.  
 

● Wegbrengen kleuters en groepen 3 en 4:  
De ouders van de kleuters mogen hun kinderen naar 
de klas brengen. Voor de zelfstandigheid van de 
kinderen is het wel goed om de kinderen meteen te 
leren om zelf hun jas op te hangen en hun fruit weg 
te leggen. Omdat we om 8.30 uur willen beginnen, zal 
er net voor die tijd een bel gaan, zodat u weet dat het 
tijd is om afscheid te nemen en naar buiten te gaan.  
De kinderen van groep 3 en 4 gaan natuurlijk zelf 
naar binnen, door de ingang bij de groepen 4.   
Ze horen nu ook bij de grote kinderen van de school. 
De kleuteringang is echt alleen bedoeld voor het 
brengen van de kleuters.   
 

● Inloop:  
Kinderen mogen ’s morgens zelf naar binnen gaan 
vanaf 10 minuten vóór tijd. Op de speelplaats gaat 
dan de 1e bel en bij de kleuters gaat dan de 
schooldeur open. Vijf minuten vóór tijd gaat de 2e 
bel: nu móeten alle andere kinderen naar binnen.  
Om 8.30 uur is de school begonnen. Wie later is, 
komt dan te laat. De schooldeuren zijn al dicht en 
deze kunnen niet meer van buitenaf open. Alleen de 
hoofdingang aan de Montgolfierstraat blijft open, 
even omlopen dus. 
Op dinsdag en vrijdag van 8.20 tot 8.35 uur mogen de 
ouders van de kleuters mee naar de klas om met hun 
kind een werkje te doen of een boek te lezen.  
Meer informatie hierover volgt deze week in een 
aparte mail.  
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● Ophalen kleuters:  

De leerkrachten komen na school met de klas naar 
buiten en gaan altijd op dezelfde plek staan (iedere 
klas heeft een eigen plek met een eigen kleur). Het is 
de bedoeling dat u uw kind bij de leerkracht ophaalt. 
Op deze manier kan de leerkracht goed zien of alle 
kinderen opgehaald worden. Wilt u op de boulevard 
wachten totdat de klassen buiten zijn en voldoende 
ruimte maken voor de groepen 2 zodat zij ook met de 
juf naar hun tegel vooraan op de boulevard kunnen 
lopen. 
 

● Fietsen:  
Omdat er veel kinderen met de fiets komen, willen 
we, net als vorig jaar, een afspraak maken over het 
stallen van de fietsen. De kinderen van de groepen  
1 t/m 4 stallen hun fiets bij de kleuteringang.  
De groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van 
groep 4 neer.  
 

● Speelgoed voor buiten mee:  
We hebben op school allerlei materialen om in de 
pauze mee te spelen. Toch vinden veel kinderen het 
leuk om zelf iets mee te brengen. Dat mag vanaf 
groep 3, alle dagen van de week. Denkt u eraan dat 
uw kind zelf verantwoordelijk is voor het speelgoed? 
Het is daarom slim om bijvoorbeeld geen speelgoed 
mee te geven dat snel stuk kan gaan. Liever geen 
elektronisch speelgoed mee naar school. Ook handig 
om het speelgoed te voorzien van hun naam. 
 

● Gegevens kinderen: 
Het is belangrijk dat de gegevens die we hebben van 
de kinderen kloppen. Daarom hangt er vanaf 
woensdag bij elke klas een klassenlijst, waarop u de 
gegevens kunt controleren en eventueel kunt 
aanvullen of wijzigen. Deze lijst blijft tot en met de 
informatieavond hangen. Als alle gegevens zijn 
gecontroleerd en ingevoerd krijgt uw kind een 
klassenlijst mee naar huis met alle namen, adressen 
en telefoonnummers van de kinderen uit de klas. 
Makkelijk om te bewaren!  
 
 

 
 
 

INFORMATIEAVOND WOENSDAG 6 SEPTEMBER 
 
Wij willen u graag uitnodigen voor de informatieavond 
op woensdag 6 september. Tijdens deze avond vertellen 
we u graag over de gang van zaken op onze school en in 
de klas van uw kind, bijvoorbeeld: 
- Wat zijn de doelen voor dit jaar?  
- Met welke methodes wordt er gewerkt? 
- Wat komt er aan bod in de groep van uw zoon of 

dochter? 
- Wat zijn de afspraken en regels? 

Het programma is als volgt: 
- 19.00 tot 19.45 uur: 1e ronde (voor alle groepen). 
- 19.45 tot 20.00 uur: pauze, in de aula staat een kopje 

koffie of thee klaar.  
- 20.00 tot 20.45 uur: 2e ronde (voor de groepen  

2 t/m 8). 

We hebben gekozen voor twee rondes, zodat u de 
mogelijkheid heeft om twee groepen te bezoeken.  
Om te weten welke ouders naar welke ronde komen, 
willen wij u vragen om het strookje in te leveren wat u 
kind vandaag mee naar huis heeft gekregen.  
 
De ouders van leerlingen in de topklas (groep 7) krijgen 
een aparte uitnodiging van juffrouw Chantal voor een 
informatiebijeenkomst om 18.30 uur in het noodlokaal. 
 
We vinden het belangrijk om vanaf het begin van het 
schooljaar goed samen te werken met u als ouders.  
We verwachten daarom alle ouders op deze avond.  
Het programma is echt bedoeld voor u als ouder.  
Het is daarom niet de bedoeling dat de kinderen 
meekomen. Tot ziens op 6 september! 
 
 

BIBLIOTHEEK  
 
Vanaf volgende week kunnen de 
kinderen weer gebruik maken van 
de schoolbibliotheek.  
Op maandagmiddag gaan de 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 
naar de bibliotheek en op 
woensdagochtend gaan de kinderen 
van de groepen 1 t/m 3. 
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HOOFDLUIS OPROEP NIEUWE OUDERS 
 
Elke woensdagochtend na een vakantie vindt er een 
hoofdluiscontrole plaats in alle groepen. Dit is nogal wat 
werk en gebeurt door een groepje ouders. Zij kunnen 
nog hulp gebruiken! Mocht u interesse hebben om op 
woensdagochtend na elke vakantie te helpen dan kunt u 
zich melden bij Miranda Joosten, 06-27101886. 
 
 

MELD JE HELD! 
 
Wie kent er een jongere van 6-18 jaar die iets 
bijzonders heeft gedaan voor Helmond, voor de 
samenleving of voor een persoon? Iedereen vanaf  
18 jaar kan zijn/haar held voordragen voor een 
jeugdlintje, via het formulier op de website 
www.helmond.nl/jeugdlintje. Doe dat vóór 20 
september. De jeugdlintjes worden op 20 november 
aanstaande voor de eerste keer uitgereikt! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLVAKANTIES 2017 – 2018 
 
Onderstaand nogmaals de schoolvakanties, vrije dagen 
en studiedagen voor het dit schooljaar: 
 
● Start :  maandag 28 augustus 2017 
● Studiedag :  vrijdag 1 september 2017 
● Studiedag :  woensdag 4 oktober 2017  
● Herfstvakantie :  maandag 16 oktober t/m  

    vrijdag 20 oktober 20117 
● Studiedag :  woensdag 6 december 2017 
● Kerstvakantie :  maandag 25 december 2017 t/m 

    vrijdag 5 januari 2018  
● Carnaval :  maandag 12 februari t/m 

    vrijdag 16 februari 2018 
● Studiedag :  maandag 19 februari 2018 
● 2e Paasdag :  maandag 2 april 2018 
● Studiedag :  dinsdag 3 april 2018 
● Meivakantie :  maandag 23 april t/m 

    vrijdag 4 mei 2018 
● Hemelvaart :  donderdag 10 mei en 

    vrijdag 11 mei 2018 
● 2e Pinksterdag :  maandag 21 mei 2018 
● Studiedag :  vrijdag 25 mei 2018 
● Zomervakantie :  maandag 9 juli t/m  

    vrijdag 17 augustus 2018.  
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