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Beste ouders,

GEEN SPEELGOED MEEBRENGEN VAN THUIS

Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 11
van dit jaar. We brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Let op: we gaan twee weken dicht!! Zie de schoolgids.
Alvast een hele fijne vakantie gewenst met veel
plezierige dingen en mooi lenteweer namens het
team van onze school!

Er zijn kinderen die speelgoed van thuis mee naar
school brengen. Autootjes, speelgoedmobieltjes,
poppetjes enz. deze raken op school kwijt, of verzeild
tussen onze spullen. We vragen u om speelgoed van
thuis ook echt thuis te houden, we hebben op school
ook genoeg!!

Ingeborg Schrama, directeur

ERGOTHERAPIE

PERSONEEL
Juffrouw Mijke, onze bouwmanager onderbouw, is
vanaf dinsdag 17 april weer terug op school na haar
zwangerschapsverlof. Zij blijft werken op de dinsdag,
donderdag en vrijdag.

BELANGRIJK!!
Op tijd op school.
Graag even uw aandacht voor het volgende.
Steeds vaker merken we dat er ’s morgens en
’s middags kinderen te laat binnenkomen.
De inlooptijd ’s morgens is van 8.20 – 8.30 uur.
De inlooptijd ’s middags is van 13.05 – 13.15 uur.
Het is voor de kinderen en de leerkrachten fijn als de
kinderen ruim op tijd binnen zijn. Zo heeft uw kind nog
even de kans om bijvoorbeeld iets te vertellen of te
laten zien aan de juf of meneer en kan het rustig zijn of
haar jas ophangen.
Het is belangrijk dat alle kinderen ook echt in de klas
zijn op het moment dat de laatste zoemer gaat.
De les start om 8.30 uur en om 13.15 uur.
Wij rekenen op uw medewerking.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 9 mei 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.

Ergotherapie helpt kinderen die o.a. sensomotorische
problemen, fijn motorische problemen of
schrijfproblemen hebben. U kunt hierbij denken aan
problemen bij het schrijven, knutselen, wassen en
kleden, eten en drinken, spelen en zitten. We merken
dat een deel van onze leerlingen met dit soort
problemen te maken heeft. Sommigen van hen worden
op dit moment al behandeld door de praktijk ‘GRIP’.
Vanaf 21 mei start een samenwerking tussen De Goede
Herder en Grip. Elke donderdagmiddag zal een
therapeute van deze praktijk op school aanwezig zijn.
Wij stellen als school alleen een ruimte beschikbaar.
Het blijft aan u als ouders om te besluiten of
ergotherapie voor uw kind nodig is en of u deze
therapie dan door GRIP wilt laten uitvoeren. U maakt
dan ook zelf als ouders afspraken met GRIP.
De behandelingen worden in veel gevallen vergoed
door de zorgverzekering. Na de meivakantie zullen we
u nog verder informeren maar we wilden u ook graag
nu al alvast op de hoogte brengen over deze nieuwe
ontwikkeling.

WANDEL-AVONDVIERDAAGSE
Binnenkort zal voor de 53e keer de jaarlijkse wandelavondvierdaagse van start gaan.
Vier dagen wandelen, zingen en plezier. De vierdaagse
begint op woensdag 30 mei en duurt t/m zaterdag
2 juni. Vertrek vanaf de Leonardus speeltuin:
 Woensdag t/m vrijdag:
15 km: vertrek om 18.00 uur
10 km: vertrek om 18.00 uur
5 km : vertrek om 18.30 uur.
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 Zaterdag:
15 km: vertrek om 12.00 uur
10 km: vertrek om 12.00 uur
5 km : vertrek om 13.00 uur.
Inschrijven kan nog tot woensdag 16 mei!

VANUIT DE OUDERVERENIGING
 Oude sporttenues basisschool De Goede Herder
onderweg naar Malawi
Zoals iedereen weet hebben wij vanaf dit
schooljaar fantastische nieuwe sporttenues.
Onze oude sporttenues waren nog goed, maar niet
voorzien van ons nieuwe logo. Daarom heeft de
oudervereniging besloten om voor onze oude
sporttenues een nieuwe bestemming te zoeken.
Via derden werden wij op de hoogte gebracht dat
Dave, een oud leerling van onze school,
ontwikkelingswerk gaat doen in Malawi (Afrika),
van 20 april tot 17 juni. Wij hebben hem bereid
gevonden de oude sporttenues mee naar Malawi te
nemen om daar een nieuwe bestemming te vinden.
Vrijdag 13 april heeft Dave in groep 6b de tenues in
ontvangst genomen.

Ramon gekleed in ons nieuw sporttenue en Anass
in onze oude sporttenue.

Nieuwe datum jaarvergadering oudervereniging:
woensdag 23 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:
Veldvoetbaltoernooi in de meivakantie
Locatie: Voetbalveld van RKSV Mulo, sportpark
De Braak.
Data:
Dinsdag 1 mei: één team uit groep 7
Donderdag 3 mei: één team uit groep 5.
Kinderen: zorg er voor dat je op tijd bent.
We kunnen niemand missen! Succes allemaal!

ZONDAG 22 APRIL: ARNO HUIBERS MET
“DE GLIMLACH EN DE BOM”
Arno Huibers is een mimeclown met een opmerkelijke
suggestieve kracht. Via een prachtig masker kruipt
Arno in de huid van een oud omaatje. Zij wordt
toeschouwer van een verrassend spektakel waarbij
alles elke keer anders is dan je verwacht.
De clown raakt in de clinch met de microfoon, de
belichting en het publiek. Hij speelt uiteindelijk zijn
muziek op verschillende instrumenten. En als alles een
chaos dreigt te worden is daar de toneelmeester.
Hij houdt de zaak op zijn heel eigen vrolijke manier in
de hand. Het is een voorstelling van glimlach tot
schaterlach.
Aanvang: 15.00 uur, entree € 8,00.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter
hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
Reserveren: reserveren@annatheater.nl of via
telefoonnummer 06-28104333.

Wij wensen Dave heel veel succes en misschien
zien we hem nog eens terug op school, om zijn
ervaringen met ons te delen.
 Jaarvergadering oudervereniging
Let op: de datum van de jaarvergadering van onze
oudervereniging is gewijzigd in verband met de
wandel-avondvierdaagse.

Fijne vakantie allemaal.
Tot ziens, tot maandag 7 mei.

