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Beste ouders,
De lente is alweer begonnen en over een paar weken
is het Pasen; tijd voor een volgende ouderkrant.
Het is nummer 10, datum 23 maart 2012.
Leest u hem even door dan bent u weer helemaal op
de hoogte.
LET OP: vrijdag 30 maart extra vrije dag voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 in verband met een
studiedag voor de leerkrachten van de school.
De school is deze dag gesloten.
Ingeborg Schrama, directeur

We merken dat ook u als ouder de boulevard intensief
gebruikt. Vooral bij het halen en brengen van kinderen
is het een fijne plaats om te wachten op de bel, even bij
te kletsen of je kind uit te zwaaien.
Prima, daar is de boulevard ook zeker voor bedoeld!
Wel wil ik u vragen om zeker bij de kleuteringang (aan
de zijde van de grote flat) ruimte over te laten voor de
kinderen. Een deel van onze leerlingen komt vanaf de
doorgang tussen de flat en onze school. Zij kunnen er nu
niet of nauwelijks door. Ook bij het halen van de
kinderen is het prettig als er wat ruimte is.
De allerjongsten kunnen dan beter zien of ook hun papa
of mama er al is. Als geheugensteuntje zullen we de
komende periode een aantal Victor Veilig poppetjes
plaatsen. Ik reken op uw medewerking!

PASEN
MR ZOEKT TWEE ENTHOUSIASTE OUDERS
Over twee weken vieren we Pasen. Als katholieke
school besteden we aandacht aan het lijden en sterven
van Jezus; kinderen leren opnieuw wat Witte
Donderdag is en Goede Vrijdag. Tegelijk is Pasen ook
het feest van de nieuwe lente, het nieuwe leven.
Op Goede Vrijdag is er gewoon les en is de school uit
om 12.30 uur. Op maandag 9 april (2e Paasdag) zijn
alle kinderen van groep 1/tm 8 vrij.

UITSLAGEN VAN DE CITO EINDTOETS
De kinderen van groep 8 hebben begin maart de
uitslagen gekregen van de Cito eindtoets. Onze
leerkrachten vinden deze uitslagen over het algemeen
goed passend voor ieder kind. Of een kind met deze
uitslag ook wordt toegelaten tot de school van zijn/haar
keuze hangt hier niet van af. Het schooladvies, dat alle
ouders in februari hebben meegekregen, geeft de
doorslag.

RUIMTE VOOR DE KLEUTERS
Bij de herinrichting van de speelplaats is voor onze
school een brede boulevard aangelegd. Fijn, de
kinderen hoeven geen weg meer over te steken op weg
naar de speelplaats. We zijn daar erg blij mee. De
veiligheid van de kinderen is er erg op vooruit gegaan.

Na een aantal jaren lid te zijn geweest van de MR treedt
Pieter Boogaarts na dit schooljaar af en is niet meer
herkiesbaar. Dit omdat zijn dochters Anouk en Annika
naar het voortgezet onderwijs gaan. Tevens heeft
Patricia Smits laten weten dat ze de MR vroegtijdig gaat
verlaten. De Medezeggenschapsraad van onze school is
daarom op zoek naar twee ouders die interesse en tijd
hebben om in de MR zitting te nemen. Mocht u
interesse hebben laat dit dan, voor 20 april 2012, weten
aan de MR. Dit kan via het mailadres:
mr@bs-goedeherder.nl
Met vriendelijke groeten,
De Medezeggenschapsraad van BS De Goede Herder

ENTREETOETS, FIETSEXAMEN EN TREKTOCHT
Het is bijna zover… op dinsdag 10 april starten de
kinderen van groep 7 met de Entreetoets. Ook het
fietsexamen en de trektocht komen dichterbij. Om de
ouders van de kinderen in groep 7 hiervan op de hoogte
te brengen, houden juffrouw Ines, juffrouw Diny en
juffrouw Margareth een informatieavond op dinsdag
3 april om 19.30 uur. Bij deze ouderkrant krijgen de
kinderen van de groepen 7 een briefje mee waar u zich
kunt inschrijven voor deze avond. Graag tot dan!
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SCHOOLVAKANTIES 2012 - 2013



De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn
inmiddels bekend.










Start:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnaval:
2e paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

maandag 13 augustus
15 oktober t/m 19 oktober
24 december t/m 4 januari
11 februari t/m 15 februari
1 april
29 april t/m 10 mei
9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
20 mei
1 juli t/m 9 augustus

SCHOOLPROJECT: TECHNIEK IN BEWEGING
Na een spectaculaire opening vorige week woensdag,
zijn we in alle groepen aan de slag gegaan met
TECHNIEK! Op allerlei gebied en in verschillende lessen
willen we de kinderen in contact laten komen met
techniek. Niet alleen in de klas maar ook buiten de
school kunnen de kinderen ervaringen opdoen.
Zo gaat de bovenbouw (groepen 5-6-7-8) op bezoek bij
“Het Baken”, waar de kinderen met een aantal
enthousiaste vrijwilligers allerlei technieken kunnen
uitproberen en uitvoeren, op creatief en technisch
gebied. De groepen 3 en 4 worden op school
getrakteerd op een bezoek van “mad science”
…….spannend! De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar
fietsenmaker Kranenpoot.
Hoe apparaten in elkaar zitten en werken kunnen de
kinderen zelf onderzoeken in de aula.
Al met al véél techniek deze weken op onze school.
Als afsluiting van dit schoolproject nodigen wij alle
ouders uit om te komen kijken op woensdagavond
4 april van 18.30 tot 19.30 uur. Tot dan.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Dit jaar wordt de jaarvergadering van onze
Oudervereniging gehouden op woensdag 30 mei
aanstaande om 19.45 uur in de aula van onze school.
Komt u ook? Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld. Noteert u deze datum vast in uw agenda!



Namens de sportcommissie:
- Badmintontoernooi
Op vrijdagavond 2 maart werd voor het eerst
door de sportcommissie een badmintontoernooi
georganiseerd voor kinderen en ouders van onze
school. In totaal waren er 18 teams die streden
om de mooie bekers en medailles.
De uiteindelijke beker winnaars: Noor won het
toernooi voor de bovenbouw, Jim het toernooi
voor de onderbouw. De overige finalisten:
Dennis, Amber, Megan en Elvie kregen een
medaille. Het was een gezellige en sportieve
avond. Voor foto’s, zie onze website.
- Danstoernooi
Vanavond 23 maart hebben we een
danstoernooi voor groep 1 t/m 4.
Een uitgebreid verslag van deze avond kunt
u volgende week lezen op onze website.
- Veldvoetbaltoernooi
In de meivakantie (van 1 t/m 4 mei) organiseert
de Gemeente Helmond weer een veldvoetbaltoernooi bij voetbalvereniging RKSV Mulo voor
groep 3 t/m 8. Denkt u nog aan het opgeven!
Dit kan nog t/m volgende week donderdag.
Namens de activiteitencommissie:
- Bingo-avond was een succes
Vorige week woensdag werd er voor het eerst
door de activiteitencommissie een bingo-avond
georganiseerd. Ongeveer 40 kinderen deden er
mee aan deze leuke avond. De avond begon om
18.30 en de kinderen zaten helemaal klaar om
leuke prijzen te winnen. Er werden kleine prijzen
gewonnen voor een volle regel en grotere
prijzen voor een volle kaart, met als super
hoofdprijs een bioscoopbon voor twee personen
inclusief suikerspin. Het was elke keer weer
spannend wie er een prijs mee naar huis mocht
nemen. De hoofdprijs werd uiteindelijk
gewonnen door Amy uit groep 7a.
Het was een super gezellige en spannende
avond.

OVERBLIJVEN BIJ SPRING (BIG TOWN)
Verzoek van de medewerkers van Spring:
Blijft uw kind over bij Spring geef dan a.u.b. geen snoep
mee in de lunchtrommeltje van uw kind.
Dit is niet toegestaan bij Spring en ook niet op school!

