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Beste ouders,
Hier is weer een aflevering van onze ouderkrant, het
is nummer 8 van 10 februari 2012. Het gaat al weer
snel naar Carnaval. Ook op school is dit een thema
van groot belang: de verkiezing van onze prins en
prinses, het versieren van de school en natuurlijk het
vieren van het schoolcarnaval op vrijdag 17 februari.
Op dinsdag 6 maart is er een ‘open middag’ bij ons op
school. Tussen 13.15-18.00 uur kunt u een kijkje
komen nemen.
Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJE DAGEN
In onze jaarplanning staat het al aangegeven en ook in
de schoolgids van dit jaar. Toch denken wij dat er
meerdere ouders zullen zijn die er even niet bij stil
staan. Maar in de komende weken zijn er twee
verschillende datums waarop de leerkrachten
“op studie” moeten. Dus er komen 2 studiedagen aan.
Let op:

De eerste dag is op maandag 27 februari.
Dit is de eerste maandag meteen na de carnavalsvakantie.
De tweede dag is op vrijdag 30 maart.
Dit betekent dat alle kinderen die twee dagen vrij zijn.
De school is dan gesloten! Wilt u uw kind die dagen
naar de Kinderopvang laten gaan, neem dan snel
contact met ze op om voor uw kind te reserveren.

DE CITO EINDTOETS
Afgelopen week hebben de kinderen van beide
groepen 8 weer de Cito eindtoets gemaakt. Drie
ochtenden hebben de kinderen hard gewerkt aan
diverse toetsen. De meeste kinderen zitten daarbij in
de klas rustig te werken aan dit hele programma,
andere kinderen maken de Cito eindtoets met behulp
van de computer omdat de gewone manier van
werken te moeilijk voor ze is. Begin maart worden de
uitslagen van de Cito eindtoets per post toegestuurd
naar De Goede Herder. Even afwachten nog dus!!

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Vandaag krijgen alle kinderen het tweede rapport mee
naar huis. Vorige week heeft uw kind een uitnodiging
meegekregen voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden in de week van 13 februari. Tijdens deze avonden
staat de koffie en thee voor u klaar in de aula.
Wij hopen u dan te zien.

CARNAVAL OP SCHOOL
Op maandag 13 februari vindt de bekendmaking van de
prins en prinses plaats. Vanaf die dag bezoeken de prins
en prinses alle klassen. Op vrijdag 17 februari barst het
echte carnaval los. Alle kinderen mogen verkleed naar
school komen. Daar gaan ze allerlei activiteiten doen in
carnavaleske sfeer. De kinderen krijgen een traktatie en
hoeven daarom geen fruit mee te nemen.
Omdat de school al goed versierd is willen wij vragen om
geen serpentine of confetti mee te geven, ook niet in
spuitbussen.

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS
In de week van 12 maart gaan we weer nieuwe
kleuters inschrijven. Kinderen die 4 jaar worden vanaf
augustus 2012 tot juli 2013 zijn in die week met hun
ouders van harte welkom om een middagje naar
school te komen. We kunnen dan ook meteen de
inschrijving verzorgen. Inschrijven in deze week kan op
dinsdagmiddag van 13.15-15.15 uur en op woensdagen vrijdagmorgen van 10.30-12.00 uur. Kunt u in deze
week niet komen, dan kunt u altijd even bellen voor
een afspraak. Breng het sofinummer en het
verzekeringspasje mee naar school. Het is fijn als beide
ouders bij de inschrijving aanwezig kunnen zijn.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 29 februari vindt er in de groepen
1-2-3-4 weer een hoofdluiscontrole plaats.
Wij vragen u hier rekening te houden. Dus geen
vlechten, staartjes enz., maar graag de haren los.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
SCHOOLPROJECT “TECHNIEK IN BEWEGING”
In de weken van 12 maart tot 6 april gaan we op school
in alle klassen werken aan het schoolproject “techniek
in beweging”. Wij zijn op zoek naar mensen die vanuit
hun beroep of hobby iets voor ons kunnen betekenen
bijvoorbeeld:
voor een excursie naar het bedrijf;
mensen die iets op school kunnen komen laten
zien/vertellen wat past bij dit thema.
Iedereen die ons hiermee kan helpen kan contact
opnemen met juffrouw Anja Berkers uit groep 2a.
Je kunt ook mailen: a.berkers@bs-goedeherder.nl.
Bij voorbaat dank,
Werkgroep schoolproject.

Vacature bestuur oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging van BS de Goede
Herder is op zoek naar een ouder die namens de
activiteitencommissie zitting wil nemen in het bestuur.
De taak binnen het bestuur is:
• verslag uit te brengen van de activiteiten, die
plaatsgevonden hebben;
• het bespreken van nieuw geplande activiteiten;
• het meedenken over diverse onderwerpen
gerelateerd aan BS De Goede Herder;
• voorbereiden van de jaarvergadering:
- het maken van een jaarverslag van de
activiteitencommissie
- het weergeven van het jaarverslag tijdens de
jaarvergadering
- het maken van een begroting van de
activiteitencommissie voor het komend
schooljaar.

VERKEERSSITUATIE
Niet voor het eerst maar toch weer nodig, een stukje
over de verkeerssituatie tijdens het halen en het
brengen. Natuurlijk is het begrijpelijk dat het enige
overlast geeft als er in een korte tijd veel auto’s,
fietsers en voetgangers op een klein gebied hun weg
zoeken. Vier keer een kwartier per dag voldoet het
aantal parkeerplaatsen niet aan de behoefte. Dat is
vervelend maar nog geen reden om de auto dan maar
op een stoep of voor geparkeerde auto’s te parkeren.
Vooraan in de straat parkeren voor de flats, even de
hoek om en parkeren in de vakken aan de Fokkerlaan
of parkeren in de vakken aan de van Weerden
Poelmanlaan en dan even het plein oversteken is een
kleine moeite.
Bovendien leren de kinderen op die manier, ook van u
als ouder, op een natuurlijke manier een stukje
beleefdheid in het verkeer! Even oversteken bij de
brigadier en u bent zo weer bij de auto.
We doen als school samen met onze
verkeersvrijwilligers veel moeite om de
verkeerssituatie rondom school ook voor uw kind
veilig te houden. We rekenen daarbij op uw
medewerking!!!

Het bestuur verwacht, dat degene die hiervoor
interesse heeft in de activiteitencommissie zit of in de
activiteitencommissie zal gaan zitten.
Geïnteresseerde ouders kunnen informatie krijgen bij:
Lonneke Meulendijks (lmeulendijks@hotmail.com) of
Marcel Hermans (mhermans01@hotmail.com).
Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing
gehouden worden.
Gegadigden kunnen zich tot 1 maart opgeven bij
bovenstaande personen.
Met vriendelijke groeten,
Joost Roffelsen
(namens het bestuur van de oudervereniging)
Namens de sportcommissie:
- Badmintontoernooi
Op vrijdagavond 2 maart hebben we een
badmintontoernooi voor groep 1 t/m 8.
Namens de activiteitencommissie:
- Bingo-avond
Op woensdagavond 7 maart hebben we een
bingo-avond voor groep 1 t/m 8.

