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Beste ouders,
Volop herfst, de blaadjes vallen. De eerste rapporten
zijn meegegeven, de eerste ronde van oudergesprekken is geweest en ook de herfstvakantie is al
weer voorbij. Zo hard gaat het! Verschillende van u
hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
tijdens de rapportgesprekken ook even een kopje
koffie of thee te drinken. Dat leverde leuke
gesprekken op. Ook tijdens de volgende ronde
rapportgesprekken staat de koffie en thee voor u
klaar! Kijken we vooruit: de Sint komt morgen weer in
het land. Dus de hoogste tijd voor onze OUDERKRANT
nummer 4 van dit schooljaar om u bij te praten.
Leest u hem even snel helemaal door, dan bent u
weer op de hoogte!
Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJE VRIJDAG 25 NOVEMBER!!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender heeft kunnen lezen, hebben wij vrijdag
25 november een studiedag op school.

Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten!
PARKEERVERBOD
In de vorige ouderkrant bent u gewezen op verkeersafspraken. Hierbij is niet vermeld dat er een
parkeerverbod geldt voor de hele Montgolfierstraat
aan de zijde van de school. Ook in de keerlus bij de
kleuters geldt dit parkeerverbod! Dat wil zeggen:
stoppen om een kind uit te laten stappen mag, maar
de auto onbeheerd achterlaten mag niet!!
De verkeersouders, brigadiers en schoolleiding zullen
volgende week de verkeerssituatie rondom school
observeren en waar nodig mensen aanspreken.
Dan blijft het nog bij waarschuwen, daarna zal de
stadswacht regelmatig controleren en zo nodig
bekeuren. Dus: voorkom bekeuringen, houdt u aan de
gemaakte afspraken, dan zorgen we samen voor de
veiligheid van onze kinderen.

Parkeren van fietsen: niet op de boulevard.
Vanaf maandag aanstaande gelden er nieuwe regels
voor het parkeren van fietsen:
 De kinderen van groep 1 t/m 4 parkeren hun fiets
voortaan bij de kleuteringang. Groep 1 en 2 gaat
daar ook naar binnen, groep 3 en 4 een deur verder.
 Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 verandert er
niets. Zij blijven hun fiets gewoon parkeren bij de
zijingang bij groep 4.

MUSEUMBEZOEK BOSCOTONDO GROEP 1 T/M 4
Afgelopen weken zijn de kleuters en de kinderen van de
groepen 3 en 4 naar het museum geweest van
“De gouden boekjes”. Na een warm onthaal en een
mooie uitleg over hoe die prachtige boekjes in een grote
kist naar Nederland kwamen, hebben de kinderen
allerlei opdrachten kunnen doen door deze magische
wereld. Als afsluiting mochten de kinderen met elkaar
een circusvoorstelling maken compleet met mooie
circuskleding en attributen. Het was een erg leuke
excursie! Dank je wel aan alle ouders die zijn meegegaan
en het zo mogelijk hebben gemaakt.

HERFSTVOETBALTOERNOOI
Op 25, 26 en 27 oktober hebben de groepen 5, 6, 7 en 8
meegedaan aan het herfstvoetbaltoernooi. In prachtige
nieuwe tenues hebben ze allemaal leuke en sportieve
wedstrijden gespeeld. Groep 7 heeft hierbij zelfs de
eerste prijs behaald. Van harte gefeliciteerd.
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SINTERKLAAS BIJ ONS OP SCHOOL

SINTERKLAASVOORSTELLING ANNATHEATER

Vandaag heeft Sinterklaas de kinderen van onze school
om hulp gevraagd. In een brief vertelt hij dat de zwarte
pieten allemaal te veel friet en frikadellen hebben
gegeten en daardoor heel dik zijn geworden.
Sinterklaas is bang dat ze nu niet meer door de
schoorstenen passen en vraagt of wij een idee hebben
om dit probleem op te lossen. De kinderen hebben al
een heleboel ideeën en gaan volgende week gauw een
brief terugsturen aan Sinterklaas. We hopen maar dat
het allemaal goed komt…
Ook heeft Sinterklaas ons al laten weten dat hij op
maandag 5 december een bezoek zal brengen aan onze
school. U bent van harte welkom om om 8.30 uur
samen met ons op de grote speelplaats te Sint te
verwelkomen.

Poppentheater “Zipsop” presenteert de
Sinterklaasvoorstelling “Zooitje ongeregeld deel 2”.
Na de succesvolle voorstelling “Zooitje ongeregeld” van
vorig jaar komt Poppentheater “Zipsop” nu dus met
deel 2. De poetsdames Truus en Nel zijn dit jaar weer in
actie gekomen om de Sint te helpen. Dit jaar niet met
poetsen… nee de dames zijn gepromoveerd tot
inpakdames. En net als met poetsen doen ze hun taak
wederom met volle overgave. Maar als ze aan het
inpakken gaan komen ze erachter dat sommige
verlanglijstjes wel heel verwarrend zijn… is Robin nou
een meisje of een jongen? En wat dacht je van Beau of
Sam? Een voorstelling met volop afwisseling van
poppenspel, toneel en muziek. Wil je deze voorstelling
graag zien kom dan woensdag 23 november of zondag
27 november naar het Annatheater aan de
Floreffestraat 21a in Helmond. Beide dagen is er om
14.00 uur en om 16.00 uur een voorstelling.
Deze familievoorstelling duurt ongeveer 45 minuten en
is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Kaartjes kun je reserveren via mail: reserveren
@annatheater.nl of telefonisch 0492-475360.
De kaartjes kosten € 5,00 per persoon.

ONTDEK ONZE WEBSITE EN WIN EEN PRIJS
Velen van jullie zullen onze nieuwe website
www.bs-goedeherder.nl al hebben bekeken.
Hier kun je alle informatie vinden, foto’s bekijken en
nieuwtjes lezen. Om de site nog beter te leren kennen
hebben wij een quiz gemaakt, die met deze ouderkrant
meegaat. Beantwoord de vragen en vind de oplossing.
Maak kans op een bioscoopbon van € 15,00, € 10,00 of
€ 7,50. Zorg dat je het antwoord voor 18 november
mailt via het contactformulier op de site.
Op 24 november zullen de prijswinnaars bekend
worden gemaakt via de site. Veel kijkplezier!

ZWEMVANGNETREGELING
Helmondse basisschoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 die
nog geen zwemdiploma A hebben, kunnen tegen een
aangepast tarief zwemles krijgen bij zwembad De
Wissen/Laco. U betaalt dan € 10,00 per maand voor
1 uur zwemles per week, de rest wordt vergoed door
de gemeente Helmond. De korting wordt gegeven
vanuit de vangnetregeling schoolzwemmen. Bent u
geïnteresseerd, dan kunt u bij onze administratie een
aanvraagformulier ophalen.

KLEDINGINZAMELING
Enkele keren per jaar is er een kledinginzameling van
oude kleding hier op school. Dit wordt gedaan door de
firma Cox. De firma Cox is op deze dagen vanaf 8.00 uur
’s morgens aanwezig. U kunt uw spullen direct bij hen
afgeven, zodat er niets de school in hoeft te komen.
U kunt kwijt: kleding, schoenen, speelgoed.
Onze ervaring tot nu toe is dat steeds meer ouders de
weg weten te vinden naar de “Kar van Cox”. Doe ook
mee; u steunt hiermee een goed doel en bovendien: het
levert ook geld op! Geld dat de school NIET voor zichzelf
wil hebben, maar direct in de kas stort van onze
Oudervereniging. En daar heeft ieder kind dan weer
profijt van met …Sinterklaas, Carnaval, schoolreisje en
noem maar op. Data kledinginzameling:
 Woensdag 7 december 2011
 Woensdag 7 maart 2012
 Woensdag 20 juni 2012.

