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Beste ouders,

PERSONEEL

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2011;
nummer 6. Mogen we 5 minuutjes van uw tijd om u te
laten weten hoe alles met kerstmis hier op school zal
gaan? Er komen natuurlijk weer diverse activiteiten
om kerstmis echt “vredig” maar ook echt “plezierig” te
maken voor alle kinderen. Daarnaast nog wat
aankondiging van nieuws in het nieuwe jaar 2012.

 Na de kerstvakantie zal juffrouw Mijke, onze
onderbouwmanager, aan haar zwangerschapsverlof
beginnen. Ze verwacht eind januari haar tweede
kindje en komt half april weer op school. In die
periode zal juffrouw Mechteld haar taken
overnemen.

Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in
2011 de handen uit de mouwen stak voor onze school.
Veel of weinig, groot of klein. Alles was belangrijk
genoeg om nu, aan het eind, een welgemeend
dankjewel te zeggen voor alle hulp.
Hele fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor
2012. De school begint weer op maandag 9 januari.
Ingeborg Schrama, directeur

KERSTSTERRENTOCHT EN KERSTMARKT
Vanavond 21 december houden we weer onze
kerststerrentocht in de donkere bossen.
Vertrek vanaf school tussen 18.30 en 18.45 uur.
Na afloop van de kerststerrentocht houden we weer
een kerstmarkt op school. Daar bent u van harte
welkom. Er zijn natuurlijk weer volop warme hapjes en
lekkere drankjes te koop. Ook kunt u genieten van
verschillende optredens op het podium buiten.
Om 20.00 uur vindt de prijsuitreiking van de
kerststerrentocht en de loterij plaats. Daarna is de
avond afgelopen (uiterlijk om 20.30 uur).
Kom ook, altijd heel gezellig die avond!

VRIJDAG 23 DECEMBER
Op de laatste dag voor de kerstvakantie, dat is op
vrijdag 23 december, komen de kinderen op de
gewone tijd naar school. In plaats van een kerstontbijt
wordt er dit jaar een gezellig eetmoment gehouden na
de pauze. Informatie hierover heeft u inmiddels al
gehad.

 Omdat juffrouw Mechteld juffrouw Mijke gaat
vervangen, zal zij niet meer in groep 5A staan.
Meneer Johny zal op de donderdag en vrijdag de
leerkracht in groep 5A zijn. Juffrouw Emily is er
gewoon op de maandag, dinsdag en woensdag.
 Juffrouw Inge, nu nog onze vervanger in de
onderbouw, zal met ingang van 9 januari 2012 de
leerkracht zijn voor de instroomgroep (elke ochtend).
 Met ingang van 9 januari 2012 is er een nieuwe
juffrouw op onze school werkzaam; dit is juffrouw
Mandy van Oorschot. Juffrouw Mandy zal ingezet
gaan worden voor het vervangingswerk in de
onderbouw in plaats van juffrouw Inge.

JANUARI TOETSMAAND
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden de drie laatste weken van
januari de Cito middentoetsen afgenomen.
Hieruit zal blijken hoe de kinderen zich tot halverwege
het schooljaar hebben ontwikkeld. Op het eerst
komende rapport in februari worden de uitslagen
hiervan verwerkt. In de groepen 8 krijgen de kinderen
deze periode te maken met de Cito eindtoets.
Hiermee wordt onderzocht wat de leerresultaten van 8
jaar basisonderwijs hebben opgebracht.
Dit is van belang voor de doorstroom naar het
voortgezet onderwijs.
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OP TIJD NAAR SCHOOL

HOOFDLUISCONTROLE

We zien steeds vaker kinderen al ver voor de schooltijd
op ons schoolplein. Wij surveilleren 15 minuten voor
het begin van de les. Dat betekent ’s ochtends vanaf
8.15 uur en ’s middags vanaf 13.00 uur. De inloop in de
klas begint 10 minuten voor het begin van de les.
Dus ’s ochtends 8.20 uur en ’s middags 13.05 uur.
Houdt u daar rekening mee als uw kind zelfstandig
naar school mag. De ochtenden zijn weer donkerder en
zeker de laatste weken ook weer koud en nat.
Dan is het geen pretje om voor een gesloten deur te
staan.

Op woensdag 11 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz.,
maar graag de haren los. Een losse informatiebrief over
hoofdluis vindt u bij deze ouderkrant.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onze school heeft een medezeggenschapsraad die
bestaat uit 3 ouders en 3 mensen van het team.
De MR voert in het belang van het goed functioneren
van de school overleg met de directeur/bestuurder
enerzijds en met het team en ouders anderzijds.
In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat alle
aangelegenheden die de school betreffen in de MR
besproken kunnen worden. De MR kan adviezen geven
en voorstellen doen aan de directeur/bestuurder.
De MR is er dus niet alleen voor het schoolteam, maar
ook voor ouders.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de MR
dan kunt u deze mailen naar m.vandijk@
bs-goedeherder.nl.

VERKEERSVEILIGHEID
In de ouderkrant van 14 oktober bent u gewezen op
verkeersafspraken. De verkeersouders, brigadiers en
schoolleiding hebben de verkeerssituatie rondom
school geobserveerd en waar nodig mensen
aangesproken. We zien nu dat steeds meer ouders en
kinderen zich beter houden aan de verkeersregels en
de afspraken die zijn gemaakt rondom het brigadieren,
heel fijn! Houden zo!! Dan is iedereen blij en de
veiligheid van de kinderen gewaarborgd!

NAMENS STICHTING KINDERHULP POLEN
Samen naar een nieuw begin
Kerstmis is het familiefeest bij uitstek!
Samenzijn met dierbaren om je heen, ervaar je wat
liefde en geborgenheid zijn.
Is dat niet wat ieder kind zou willen?
Helaas moeten veel kinderen dit missen.
Voor hen geen kans op gezellig samenzijn en ook geen
liefde en geborgenheid.
Samen met u kunnen we er voor hen zijn.
Twee weken zo’n kind opnemen in uw gezin.
Als zij samen met uw kinderen spelen en ravotten,
biedt u ze een herinnering voor het leven.
Ja, samen kunnen we hen dat geven!
Gastgezin in de eerste twee weken van de
zomervakantie iets voor u?
Meer informatie:
www.kinderhulp-polen.nl
Email: info@kinderhulp-polen.nl
Telefoon: 0492-538747 of mobiel 06-25275276.

