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Beste ouders,

INLOOP LEERLINGEN

Hier is weer de OUDERKRANT, nummer 2 alweer van
dit schooljaar. Inmiddels is iedereen weer gewend aan
het ritme van alledag. Ook de kinderen hebben hun
plekje gevonden in de nieuwe klas. Tijd om u even op
de hoogte te brengen van het laatste nieuws van onze
school.

Nu we bijna 4 weken bezig zijn, willen we de ouders van
al onze leerlingen vragen om voortaan de kinderen zelf
naar de klas te laten gaan. Ze weten heel goed de weg te
vinden. Dus svp: kusje/afscheid bij de deur! De deuren
worden om 8.30 uur gesloten. Zeker voor onze jonge
leerlingen is het binnenkomen op deze manier veel
prettiger. Wie te laat is moet door de hoofdingang aan
de Montgolfierstraat. U kunt deze ingang ook gebruiken
als u zelf iets wilt vragen of door wilt geven. Dus de
kinderen door de blauwe deur en de ouders door de
hoofdingang. Bedankt voor uw medewerking!

Ingeborg Schrama, directeur

23 SEPTEMBER: EEN EXTRA VRIJE DAG
Morgen 23 september zijn alle kinderen van groep
1 t/m 8 vrij. Op deze dag houden wij onze jaarlijkse
teamdag en is de school gesloten.
DUS GEEN SCHOOL, ALLEMAAL EEN EXTRA VRIJE DAG!!

AFSCHEID AD ADRIAANS
Beste vaders en moeders,
Ja, u leest het goed: ik heb inmiddels afscheid
genomen van de school waar ik meer dan een half
leven aan verbonden was. Het afscheidsfeest op 8 en 9
september heeft grote indruk op mij gemaakt: de
manier waarop kinderen hun gevoelens hebben geuit
in hun brieven aan mij, de manier waarop die
fantastische circusdag was georganiseerd en verliep en
de manier waarop alle volwassenen bijdroegen aan
een enorm afscheidsfeest, zal me nog heel lang
heugen: geweldig, geweldig. In deze ouderkrant
daarom een laatste berichtje van mij; een berichtje
met heel veel dank voor de goede samenwerking in al
die jaren, voor het vertrouwen dat u had in mij en in de
school en voor de bijna altijd plezierige contacten over
en weer. Ook bedank ik voor de vele kaarten met
goede wensen voor mijn “nieuwe leven” die ik van heel
veel ouders ontving. Ik denk met heel veel voldoening
terug aan heel veel fijne jaren in Helmond-Oost op
basisschool De Goede Herder en aan dat geweldige
afscheid.
De allerbeste groeten en wensen voor u en uw
kinderen.
Tot ziens, tot …..ooit! Ad Adriaans

HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS
U weet het: elke dag vier keer heel veel ouders rond de
school: halen brengen, wachten, wachten, wachten.
Wij willen u laten weten dat rondom de school de
normale verkeersregels gelden en wij willen u vragen
hier aan mee te werken. Als dat niet gebeurt, is dat
ergerlijk voor elkaar, gevaarlijk voor kinderen en
onoverzichtelijk voor ons als school. Wij vragen daarom
uw aandacht voor onderstaande “huisregels”. Neemt u
hier svp kennis van en houdt u daar aan. Dit is voor
iedereen prettiger, voor ons fijner en voor de kinderen
minder gevaarlijk. Wat wij bedoelen:
Kinderen op tijd brengen 8.30 uur en 13.15 uur!!
Niet parkeren bij de garages Icarusflat en de keerlus.
Alleen parkeren in de parkeervakken.
Niet fietsen op de boulevard; dit is het brede trottoir
voor de school.
Fietsen stallen in de fietsenrekken en niet voor de
heg. Ook bij de kleuteringang kunnen fietsen gestald
worden.
Simpele dingen; daar houden we ons toch gewoon aan?

KINDERPOSTZEGELACTIE
Vanaf woensdag 28 september t/m vrijdag 7 oktober
2011 gaan meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 en 8
van ruim 5.500 basisscholen op pad om kinderpostzegels
en kaarten te verkopen. Ook de leerlingen van groep 8
van onze school doen mee met de Kinderpostzegelactie.
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Met de verkoop
zetten zij zich in om
andere kinderen een
veilig thuis geven.
Het thema van de
Kinderpostzegelactie
2011 is “Geef
kinderen een veilig
thuis”. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie
kan Stichting Kinderpostzegels Nederland méér
kwetsbare kinderen een veilig thuis geven. Niet alleen in
Nederland zoals op pleegzorgboerderij Samen Thuis,
maar ook in andere landen. Dit jaar doen 52 kinderen uit
groep 8 van onze school mee. We wensen hen heel veel
succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen
die het minder goed hebben.
Op woensdag 28 september start deze landelijke actie
om 12:00 uur, dus onze kinderen mogen dan beginnen
met de verkoop.

NIEUWE WEBSITE
Onze vernieuwde website www.bs-goedeherder.nl is
online. De website is ontworpen door Anita Smits van
Diddums (van onze huisstijl) en de CMS (digitale
gedeelte) is ontwikkeld door IT-bytes. Juffrouw
Josanne heeft heel erg veel werk besteed aan de
inhoud en het totaalplaatje is fantastisch.
Vele mensen hebben ons al gezegd dat we de mooiste
schoolwebsite van Helmond en omstreken hebben!
Kijk er eens rustig rond, u kunt ook een reactie
plaatsen in ons gastenboek.

OUDERVERENIGING: JAARBIJDRAGE
Bij deze ouderkrant zit ook een schrijven voor de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De voorkeur gaat uit
naar betaling via eenmalige machtiging. Hiertoe dient u
het bijgevoegde incassoformulier in te vullen en in de
witte brievenbus te stoppen naast de hoofdingang.
Contant betalen op school mag wel maar liever hebben
wij dit niet. De makkelijkste en veiligste manier is toch
om het per bank te doen. U mag het natuurlijk wel zelf
overschrijven op onze rekening. Het rekeningnummer is:
49.64.94.414.

EXTRA VERLOF AANVRAGEN
Extra verlof kan alleen gegeven worden door de
directeur en de bouwmanagers. Overleg svp tijdig met
hen, voordat u elders verplichtingen aangaat
(vliegtickets / afspraken met anderen / camping- of
hotelboekingen). Een “formulier aanvraag vrijstelling
van geregeld schoolbezoek” kunt u krijgen/inleveren bij
juffrouw Betsie op de administratie.
Wij vragen u met klem rekening te houden met het
geldende vakantierooster, om zodoende uzelf (en de
school) mogelijk vervelende consequenties te besparen.
Daarom willen wij u nogmaals wijzen op de
zomervakantie 2012: van maandag 2 juli t/m vrijdag 13
augustus! De regeling die ouders van buitenlandse
kinderen de mogelijkheid gaf om ééns in de drie jaar
vervroegd naar het buitenland te reizen, is al enige jaren
vervallen. “Verlengde vakanties” zijn daardoor niet meer
mogelijk. De school mag hiervoor geen toestemming
meer geven. Meer informatie over dit onderwerp kunt u
vinden op onze website onder “praktische info”.

TASJE VOOR BIBLIOTHEEKBOEK
Elke maandag kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8
een boek lenen uit onze schoolbibliotheek. We zien
regelmatig dat kinderen, ook als het regent, geen tas bij
zich hebben om dit boek in mee naar huis te nemen.
Hierdoor worden de boeken vies en raken beschadigd.
Daarom ons verzoek: geef de kinderen op maandag een
tas mee naar school. Ook het geleende boek weer mee
teruggeven in een tas. jaar vervroegd naar hun thuisland
te reizen, is al enige jaren
OPROEP: Graag ontvangen wij verschoningskleren
voor de kleuters. Denk aan broeken, shirtjes met
lange en korte mouwen. Ondergoed is niet nodig.

