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Beste ouders,

GEEF DE KINDEREN DE RUIMTE

Hier is weer de OUDERKRANT, nummer 2 van dit
schooljaar. Inmiddels is iedereen weer gewend aan het
ritme van alledag. Ook de kinderen hebben hun plekje
gevonden in de nieuwe klas. Tijd om u even op de
hoogte te brengen van het laatste nieuws van onze
school.

Bij de kleuteringang is het vaak erg druk met wachtende
ouders, opa’s, oma’s, enz. Voor kleuters is het dan
moeilijk om zich, soms met hun fietsje, een weg te
banen tussen alle volwassenen door. Om het voor de
kleuters overzichtelijker te maken en hen de ruimte te
geven bij het verlaten van de school, willen we u vragen
het pad voor de school vrij te houden. Dat betekent
zoveel mogelijk wachten achter de lantaarnpalen op de
boulevard. Onder het motto: “Geef de kinderen de
ruimte” zullen volgende week leerlingen van groep 8
met hulp van leerkrachten en verkeersouders dit
aangeven met behulp van de Victor Veilig-poppen.
Wij vertrouwen op uw medewerking.

LET OP: vrijdag 21 september extra vrije dag voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 in verband met onze
jaarlijkse teamdag. De school is deze dag gesloten.
Ingeborg Schrama, directeur

HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS
U weet het: elke dag vier keer heel veel ouders rond de
school: halen, brengen, wachten, wachten, wachten.
Wij vragen daarom uw aandacht voor onderstaande
“huisregels”. Op deze manier is het voor iedereen
prettiger en vooral voor de kinderen veiliger!
 Kinderen op tijd brengen: de lessen beginnen om
8.30 uur en 13.15 uur!!
 Alleen parkeren in de parkeervakken.
 Niet parkeren bij de garages Icarusflat en de keerlus.
 Niet fietsen op de boulevard; dit is het brede trottoir
voor de school.
 Fietsen stallen in de fietsenrekken en niet voor de
heg. De kinderen van groep 1 t/m 4 stallen hun fiets
bij de kleuteringang, de groepen 5 t/m 8 zetten hun
fiets bij de ingang van groep 4 neer.
 Houdt onze boulevard schoon en gooi daar geen
afval en sigarettenpeuken neer.
Ook hebben enkele bewoners geklaagd over ouders die
hun kind laten plassen in het gangetje tegenover de
oversteekplaats aan de Montgolfierstraat. U begrijpt dat
dit niet kan. Kom terug naar school of wacht tot thuis.
Simpele dingen; daar houden we ons toch gewoon aan?

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL
Bij deze ouderkrant is een brief toegevoegd over de
verkeersregels die gelden rondom onze school.
Wij vinden de veiligheid van onze leerlingen erg
belangrijk en vragen u de brief aandachtig te lezen.

GROEP 1 EN 2 GAAN NAAR DE APPELBOER
De groepen 1 en 2 gaan een bezoek brengen aan
appelboer Jurrius aan de Goorsebaan 16 in Helmond.
De appelboer laat de kinderen zien dat appels niet uit de
fabriek komen, maar uit de boomgaard. De kinderen
gaan met een pluktreintje langs de bomen. Ze krijgen
uitleg over het telen en oogsten van appels, ook kunnen
ze zien hoe de pluk te werk gaat. Aan het einde van het
bezoek, mogen ze zelf hun tanden zetten in een sappige
appel. Reken maar dat fruit dan extra lekker smaakt!
Op maandag 17 september gaat groep 1 en op
woensdag 19 september groep 2. LET OP: in de themabrief voor de kleuters stond 10 en 12 september, maar
deze datums zijn veranderd.

THEMA: BUITEN SPELEN
In de kleutergroepen werken we de komende weken
aan het thema: Buiten spelen. Knikkeren, zandkastelen
maken, rennen en ravotten, maar ook hutten bouwen!
Daarvoor zijn we op zoek naar planken en stokken,
dekens en doeken, oude pannen, zeven en pollepels,
oude tent-haringen, stevig touw (toch vriendelijk voor
kleuterhandjes), pvc buizen, wat bakstenen en
boomstronkjes die we bijvoorbeeld als kleine stoeltjes
kunnen gebruiken. Kan iemand van 3 bezemstelen een
driepoot maken? Dan hebben we een prima start voor
een fijne hut! Voor info en/of overleg: juf of meester
van een kleutergroep.
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KINDERVERKIEZINGEN
De groepen 7 en 8 doen dit jaar mee met de
Kinderverkiezingen. Deze verkiezingen worden 2 dagen
voor de “echte” verkiezingen gehouden, namelijk op
maandag 10 september. Op school krijgen de kinderen
informatie over de verschillende partijen. De kinderen
maken bijvoorbeeld de JeugdStemwijzer, kijken het
School TV Weekjournaal en hebben het erover in de
klas. Op deze dag is er een stemhokje, waarin de
kinderen om de beurt hun stem uit kunnen brengen.
Wij wensen alle kinderen uit groep 7 en 8 veel succes
met kiezen!

VANUIT DE OUDERVERENIGING
 Namens de sportcommissie:
Herfst zaalvoetbaltoernooi
In de herfstvakantie (15 t/m 19 oktober) organiseert
de Gemeente Helmond weer een zaalvoetbaltoernooi in de City Sporthal voor de groepen 3 t/m 8.
U heeft inmiddels een informatiebrief ontvangen.
Denkt u nog aan het opgeven! Dit kan nog t/m vrijdag
14 september.


Namens de activiteitencommissie:
Bingo-avond
De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar
weer een bingo-avond voor de groepen 5 t/m 8 op
woensdag 12 september van 18.30 uur tot 20.00 uur
(vanaf 18.15 uur is de deur open). Er zijn deze avond
mooie prijzen te winnen dus kom ook. Kinderen die
mee willen doen hebben al voor € 0,50 een kaartje
kunnen kopen. Als kinderen alsnog een kaartje willen
kopen dan kan dat bij juffrouw Betsie.

Het is natuurlijk hartstikke leuk om samen met anderen
een toneelstuk te maken. En door toneellessen te volgen
is voor de klas staan ineens veel makkelijker.
Meer informatie: Lavínia Germano telefoon: 0492547573 of via laviniagermano@annatheater.nl.

JEUGDBLADEN
Lezen is enorm belangrijk voor kinderen. Wij doen
iedere dag ons best om kinderen te leren lezen en hen
ook te leren hoe leuk dat lezen is. Kinderen kunnen een
abonnement nemen op een van de jeugdbladen.
Er zijn stapels met folders op school. Eerdaags brengen
de kinderen die mee naar huis. Het gaat om het
leesplezier van de kinderen. U kunt een abonnement
afsluiten door de antwoordstrook op te sturen of u kunt
aanmelden via internet. Als school staan we hier
helemaal buiten. U krijgt bij het aangaan van een
abonnement de Okki, Taptoe, Jippo, enz. gewoon per
post thuis bezorgd.

TYPEOPLEIDING SUCCES!
Op dinsdag 25 september aanstaande gaat de
vernieuwde typecursus van Typeopleiding Succes van
start. Tijdstip: 17.00 – 18.00 uur. Locatie: Basisschool
De Goede Herder. Leer spelenderwijs op je eigen
niveau in korte tijd met tien vingers, blind te typen.
De cursus is ook zeer geschikt voor kinderen met
dyslexie of andere leerproblemen. Kijk voor alle
informatie op de website www.typeopleiding.nl en
meld je aan! Vol = vol. Voor vragen kun je contact
opnemen via telefoonnummer 013-5220579 of stuur
een email naar info@typeopleiding.nl.

JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER

KLEDINGINZAMELING

In de week van 10 september beginnen de cursussen
op de Jeugdtheaterschool weer. Vanaf deze dag kun je
gratis en vrijblijvend een les volgen. Zie voor dag en
tijd cursussen op www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool.

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, maar ook schoenen en speelgoed.
Onze ervaring tot nu toe is dat steeds meer ouders de
weg weten te vinden naar de “Kar van Cox”. Doe ook
mee!! Data kledinginzameling:
• Woensdag 12 september 2012
• Woensdag 6 februari 2013
• Woensdag 5 juni 2013.

Waarom zou je eigenlijk gaan toneelspelen? Je weet van
film en TV hoe spannend het kan zijn. Als er goed
geacteerd wordt, vergeet je dat het niet echt is.
En goed acteren, dat kun je leren!

