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Beste ouders,
Hier is weer de OUDERKRANT; nummer 3 alweer van
dit schooljaar. De herfstvakantie komt eraan en wij
willen u graag informeren over de activiteiten in deze
vakantie en natuurlijk alle andere belangrijke dingen
van onze school. Het kost maar 5 minuutjes van uw tijd
om deze krant door te lezen maar dan bent u wel
helemaal op de hoogte.

Bovenbouwkinderen gaan gezellig voorlezen bij de
jongere kinderen. In de groepen 4 t/m 8 is de
voorleeswedstrijd volop aan de gang.
En er zijn nog veel meer activiteiten. Aanstaande
woensdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek
gezamenlijk af in de aula. De kinderen presenteren aan
elkaar een heldhaftig programma. We zijn benieuwd...

HERFSTVAKANTIE
Ingeborg Schrama, directeur

RAPPORTEN EN GESPREKKEN
Het eerste rapport van dit schooljaar, een kort rapport,
krijgt uw kind vandaag mee naar huis. Hierna zal ook
een oudergesprek plaatsvinden. Het gaat om een
“eerste indruk”, nu uw kind een kleine twee maanden in
de nieuwe klas zit. Vorige week vrijdag heeft uw kind
een uitnodiging meegekregen voor het oudergesprek
dat zal plaatsvinden op maandag 17 oktober of dinsdag
18 oktober. Tijdens beide avonden staat de koffie en
thee voor u klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.

KINDERBOEKENWEEK 2011
Superhelden! - Over dapper durven zijn.
Wat een helden hebben we op onze Goede Herder!
Te beginnen met Zoeperman (alias Eva), die op
woensdag 5 oktober Kinderboekenweek 2011 op een
grandioze wijze opende. Alle kinderen genoten van haar
superoptreden in de aula.
Zo mooi: Zoeperman die
een poes redde, slangen
met rode saus at... maar
totaal van slag was omdat
haar Zoepermanpakkie in
de was moest!
Vol interesse werd
gekeken naar de themaboeken die op het podium
stonden uitgestald. Heldenboeken. Van onze kleine held
Kikker tot Dolfje Weerwolfje, Mathilda en Harry Potter.
De kinderen gingen met veel tips (“Hoe word ik een
held!’) enthousiast terug naar de klas. Inmiddels hangt
de school vol met tekeningen en knutselwerkjes van
SUPERHELDEN! Groep 4 bezoekt de stadsbibliotheek.

Van maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober is het
weer herfstvakantie. In de herfstvakantie zijn er allerlei
leuke dingen te doen en te beleven. Hierover leest u
meer in deze ouderkrant. School weer open: maandag
31 oktober. Alvast voor iedereen een hele gezellige en
mooie week! Lekker genieten als het kan!

Woensdag 2 november zijn alle kinderen vrij in
verband met een studiedag. Noteer dit vast!!

SPORT IN DE HERFSTVAKANTIE
Ook deze vakantie wordt het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gehouden. Het is een leuk en sportief spektakel
dat wordt gehouden in de City sporthal. Ook onze school
doet hieraan mee met 4 teams:
Groep 8 : maandag 24 oktober – 1 team
Groep 7 : dinsdag 25 oktober – 1 team
Groep 6 : woensdag 26 oktober – 1 team
Groep 5 : donderdag 27 oktober – 1 team
Groep 3/4 : geen team i.v.m. te weinig aanmeldingen.
Ook als uw kinderen niet zelf meedoen, is het leuk om te
gaan kijken en je klasgenootjes aan te moedigen.
Let op: onze sportcommissie gaat er natuurlijk van uit
dat ieder kind ook echt en op tijd aanwezig zal zijn op
de dag van spelen. Niemand kan zomaar wegblijven en
afmelden kan ook niet. Het is immers vakantie. Dus wij
rekenen graag op iedereen! Heel veel plezier en succes!

RABOJEUGDLAND
Ook deze herfstvakantie organiseert Stichting
RaboJeugdland voor kinderen van groep 3 t/m 8
wederom het sport-, spel- en doefestijn RaboJeugdland.
Tijdens RaboJeugdland kun je kiezen uit circa 30
verschillende activiteiten zoals o.a. surfen, darten,
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spelletjes spelen op de Wii, circusschool, knutselen,
dansen, RaboFietsTour, trampoline springen, allerlei
behendigheidsspelletjes, schminken, klim in de
windtunnel, sneeuwballen vangen, muziek maken,
beklimmen hoge wand, haargel maken, enz. Teveel om
op te noemen. Dit evenement vindt plaats van dinsdag
25 t/m vrijdag 28 oktober in sporthal “De Braak” aan de
Wethouder Ebbenlaan 30 in Helmond. U heeft inmiddels
de uitgebreide informatie hierover ontvangen.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de
gymzaal achter blijven. We vinden ook erg veel
broodtrommels en fruitbakjes. We willen u daarom
nogmaals vragen om de naam van uw kind duidelijk te
noteren op de trommels en bakjes, zodat we ze gewoon
aan uw kind terug kunnen geven.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt elke
vrijdag voor een vakantie helemaal leeggehaald en dan
gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

BEZOEK AAN HUISARTS, TANDARTS, LOGOPEDIST
Wanneer u voor uw kind een afspraak moet maken bij
bijvoorbeeld de huisarts, tandarts of logopedist, willen
wij u verzoeken om deze afspraak liever niet onder
schooltijd in te plannen. Dit kan natuurlijk niet altijd.
Probeer er dan voor te zorgen dat uw kind zo min
mogelijk mist en zo snel mogelijk weer terug is op
school.

ETEN IN DE PAUZE
Voor in de ochtendpauze mogen de kinderen altijd iets
meebrengen om op te eten. Er zijn op school duidelijke
afspraken hierover gemaakt: óf 1 stuk fruit, óf 1
boterham en geen drinken. Op school mag, indien nodig,
altijd water gedronken worden.

HALLOWEENTOCHT
Ook dit jaar wordt weer de jaarlijkse Halloweentocht
georganiseerd. Op maandag 31 oktober is het zover.

Denkt u er allemaal nog even aan om het inschrijfformulier in te leveren, dit kan ook volgende week nog.

BRIGADIERPROBLEEM
Het brigadierprobleem was even van de baan, maar
helaas hebben we weer gaten in ons rooster.
Wegens andere verplichtingen zoeken we voor twee
ouders vervanging:
• Op maandagmiddag om 12.00 uur aan de
Montgolfierstraat.
• Op dinsdagmiddag om 15.15 uur aan de
Straakvense Bosdijk.
Schuiven in het rooster is ook altijd mogelijk, dus… lost
u het mee op? Aanmelden kan bij Tineke Vincent,
telefoon 559198 / 06-24744643.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Vorige week hebben de kinderen van groep 4, op
verzoek van diaken de Vries van R.K. Parochie Heilige
Lambertus Helmond, een brief meegekregen over de
Eerste Heilige Communie. De parochie kiest er voor om
de ouders van de aanstaande communicanten eerst uit
te nodigen voor een ouderavond. Op deze avond wordt
uitleg gegeven over de nieuwe opzet en worden de
inschrijfformulieren uitgereikt waarna u uw kind kunt
opgeven. Opgeven gaat niet via de school, daarvoor
moet u zelf contact opnemen met de parochie. Meer
informatie over de Eerste Heilige Communie kunt u
vinden op www.heiligelambertus.nl.

HELMONDS MUZIEK CORPS
De kinderen van groep 4 en 5 krijgen een brief bij deze
ouderkrant van het HMC: het Helmonds Muziek Corps.
Ze zijn op zoek naar nieuwe leden en starten na de
herfstvakantie met blokfluitles. Misschien iets voor uw
kind?

VERKEERSSITUATIE
Bij deze ouderkrant is een brief toegevoegd over de
verkeerssituatie bij onze school.
Wij vinden de veiligheid van onze leerlingen erg
belangrijk en vragen u de brief aandachtig te lezen.

