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Beste ouders,
Hier is weer een aflevering van onze ouderkrant.
Het is nummer 6 van 1 februari 2013. 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 8 februari.
Ingeborg Schrama, directeur

PERSONEEL
 Op vrijdag 18 januari is juffrouw Sandra van groep 1C
voor de eerste keer mama geworden van zoon Rens.
Hij maakt het heel goed net als de trotse ouders.
Proficiat namens ons allen. Juffrouw Sandra wordt na
de meivakantie weer terug verwacht op school.
 Juffrouw Renske van groep 3B is vanaf deze week
met vervroegd zwangerschapsverlof gegaan, dit is
vier weken eerder dan gepland was. Het werken in en
om de klas is voor haar te zwaar geworden.
Ze verwacht begin april haar tweede kindje en zal pas
weer op school zijn na de zomervakantie. Al die tijd
zal juffrouw Chantal de leerkracht in deze groep zijn.
Vanaf januari hebben we op school vier nieuwe
collega’s: een nieuwe conciërge en tijdelijk een
onderwijsassistente voor in de bovenbouw en twee
leerkrachten voor de topklas. Zij stellen zich hieronder
even aan u voor:
 Hallo,
Ik ben Harrie Verlaak, de nieuwe conciërge.
Samen met mijn vrouw Petra woon ik in AstenHeusden. Wij hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn: muziek maken bij de harmonie
(bas), zingen in een koor en als sport recreatievolleybal en wandelen. Vanaf 7 januari ben ik
werkzaam op De Goede Herder en het bevalt met
prima hier. Leuke en gezellige collega’s en brave
kinderen. Ik hoop nog lang mee te mogen draaien op
De Goede Herder.
Groetjes Harrie.

 Hallo,
Ik zal me even voorstellen, ik ben Awatief Trouk.
Na 5 jaar op de toermalijn werken, kwam er een
nieuwe uitdaging op mijn pad. Op de maandag,
dinsdag en donderdag ochtend zal ik als onderwijsassistente te zien zijn op jullie school en de nodige
ondersteuning bieden aan de kinderen en
leerkrachten. De middagen werk ik op de Toermalijn.
Daarnaast ben ik getrouwd en heb zelf 2 schatten van
kinderen! Ik hoop met iedereen hier samen een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de
leerontwikkeling van jullie kinderen voor een mooie
toekomst!
Groetjes Awatief.
 Hallo,
Hierbij willen wij, de leerkrachten van de topklas, ons
even aan jullie voorstellen.
Wij zijn Phil van Bokhoven en Erica van der Zanden.
Wij zijn allebei werkzaam op de Toermalijn en
vanwege onze taal-expertise gevraagd om les te
geven aan de topklas. Voor de topklas zijn leerlingen
uit groep 6, 7 en 8 geselecteerd die extra taalonderwijs erg goed kunnen gebruiken. Dat is dan ook
wat we doen in de topklas…taal, taal en nog eens
taal! Samen met de 12 leerlingen doen we
nieuwsbegrip, studievaardigheden, allerlei dingen
rondom woordenschat, leeskring, nieuwskring, enz.
Wij zijn er op dinsdag- en donderdagmiddag (Phil)
van 15.00 tot 17.00 uur en op woensdagochtend
(Erica) van 8.30 tot 12.30 uur. Samen met ons clubje
zijn we super enthousiast begonnen en we zullen
jullie op de hoogte houden!
Groetjes Phil en Erica.

18 FEBRUARI: EEN EXTRA VRIJE DAG
Maandag 18 februari (de maandag na de carnavalsvakantie) zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij.
Op deze dag hebben wij een studiedag en is de school
gesloten.
DUS GEEN SCHOOL, ALLEMAAL EEN EXTRA VRIJE DAG!!
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DE CITO EINDTOETS / ADVIESGESPREKKEN
Op dinsdag, woensdag en donderdag 5, 6 en 7 februari
hebben de kinderen van beide groepen 8 weer de Cito
eindtoets. Drie ochtenden moeten de kinderen hard
werken aan diverse toetsen, totaal 290 vragen, verdeeld
over 12 toetsen. De uitslag van de Cito eindtoets wordt
verwacht begin maart.
Afgelopen maandag en dinsdag zijn alle ouders van de
kinderen van de groepen 8 op school geweest voor een
adviesgesprek. Tijdens dit gesprek is een schooladvies
gegeven voor het voortgezet onderwijs. Op zondag
3 februari hebben alle scholen van het voortgezet
onderwijs in Helmond een open dag en kunnen de
ouders en de groep-achters een kijkje nemen op de
verschillende scholen.

CARNAVAL OP SCHOOL
Ook dit jaar wordt er weer een hele happening gemaakt
van het carnavalsfeest op school. Er worden weer een
prins en prinses gekozen uit de groepen 8. Dit gebeurt
door middel van een loting op maandag 4 februari,
waarbij de ouders van de “kandidaten” aanwezig mogen
zijn. Vanaf die dag bezoeken de prins en prinses alle
klassen van de onderbouw. Op vrijdag 8 februari vieren
we dan Carnaval met de hele school (per abuis staat in
de activiteitenkalender zondag 10 februari vermeld, dit
is onjuist). Alle kinderen mogen verkleed naar school
komen. Daar gaan ze allerlei activiteiten en spelletjes
doen in carnavaleske sfeer. De kinderen krijgen een
traktatie en hoeven daarom geen fruit mee te nemen.
We sluiten het feest af met een gezellig half uurtje
waarbij naar hartelust gehost en gedanst kan worden!
Omdat de school al goed versierd is willen wij vragen om
geen serpentines of confetti mee te geven, ook niet in
spuitbussen.

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS
Al vele jaren hebben we op onze school een
aanmeldweek om nieuwe kleuters aan te melden.
We merken dat steeds meer ouders tussendoor bellen
en langskomen om hun kind in te schrijven. Wij vinden
dit erg prettig en ervaren het als zeer positief dat we
meer tijd hebben voor ouders en hun kind.

Vandaar dat we dit schooljaar geen aanmeldweek meer
houden maar we aan alle ouders, die een zoon of
dochter van 2 of 3 jaar hebben, willen vragen om even
telefonisch contact op te nemen met Mijke van Lieshout
voor het maken van een afspraak om hun kind in te
schrijven. U kunt ook een email sturen naar
m.vanlieshout@bs-goedeherder.nl.
Wordt uw kind volgend schooljaar al vier jaar, dan willen
we u vragen om voor 1 maart contact met ons op te
nemen, zodat wij ruim op tijd weten, hoeveel nieuwe
kinderen er volgend schooljaar komen.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de
gymzaal achter blijven. Er liggen weer veel broodtrommels en fruitbakjes in de kast. We willen u daarom
nogmaals vragen om de naam van uw kind duidelijk te
noteren op de trommels en bakjes, zodat we ze gewoon
aan uw kind terug kunnen geven.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt op de
vrijdag voor de carnavalsvakantie helemaal
leeggehaald en dan gaat alles weg. Dus bent u iets
kwijt; kom op tijd even kijken.

KORFBALVERENIGING OEC ZOEKT NIEUWE LEDEN
Kom jij ook een keer een kijkje nemen bij onze
korfbalvereniging? We starten begin april weer met een
nieuwe enthousiaste groep jongens en meisjes tussen de
4 en 7 jaar oud! Lijkt het jou gezellig en spannend om
met ons mee te komen trainen? Mail dan naar
ledenbeheer@kvoec.nl. De eerste vier trainingen zijn
gratis, zodat je kunt kijken of korfbal bij jou past.
We trainen elke zaterdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
Korfbalvereniging OEC, www.KVOEC.nl.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
 Namens de sportcommissie:

Badmintontoernooi
Op vrijdagavond 22 maart hebben we op school een
badmintontoernooi voor de groepen 5 t/m 8.
Meer informatie ontvangt u nog in een aparte brief.

