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Beste ouders,
Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 7 van dit schooljaar, datum 1 maart
2013, met weer informatie uit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer
helemaal bij.
Ingeborg Schrama, directeur

Dit keer hebben we met het team gekeken naar de
toetsresultaten van de januari toetsen. Die hebben we
geanalyseerd en besproken met elkaar. Dat doen we
omdat we zo nog beter weten hoe elk kind op zich en
hoe de groepen er als geheel voor staan.
De leerkrachten hebben die informatie weer gebruikt
om de nieuwe groepsplannen voor de komende periode
te maken. Verder is er voor de leerkrachten van groep 1
en 2 aandacht geweest voor het opbrengstgericht
werken met kleuters. In de groepen 3 t/m 8 is aandacht
besteed aan het spellingsonderwijs.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
BASISSCHOOL DE GOEDE HERDER BESTAAT 50 JAAR
Vandaag krijgen alle kinderen het tweede rapport mee
naar huis. Vorige week heeft uw kind een uitnodiging
meegekregen voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden op 4 of 5 maart. Tijdens deze avonden staat de
koffie en thee voor u klaar in de aula.
Wij hopen u dan te zien.

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
We vinden het belangrijk om te weten hoe u denkt over
onze school en het onderwijs dat we geven aan uw kind.
Daarom worden alle ouders eind maart uitgenodigd om
deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek.
Dit onderzoek wordt digitaal afgenomen. We vragen u
daarom tijdens de rapportgesprekken naar een
mailadres waarop u de uitnodiging wilt ontvangen.
Soms is het fijn als er iemand helpt bij het invullen of is
er thuis geen computer met internetaansluiting.
In dat geval is het ook mogelijk om de lijst op een
computer op school in te vullen.

VERSLAG STUDIEDAG
Maandag 18 februari was er een studiedag. Op de
studiedagen is er wat meer tijd en ruimte om eens stil te
staan bij onderwerpen die belangrijk zijn voor het
onderwijs aan onze leerlingen.

Basisschool De Goede Herder in Helmond-Oost bestaat
dit jaar 50 jaar. Een fantastische geschiedenis waarin we
onderwijs hebben gegeven aan ruim 2500 kinderen en
betrokken waren bij vele honderden gezinnen. 50 jaar
waar meer dan 150 teamleden, bestuurders en andere
vrijwilligers zich hebben ingezet voor onze school.
Een fantastische periode om op terug te kijken.
Het 50 jarig bestaan is aanleiding voor een feestweek in
de eerste week van juni, voor alle leerlingen, ouders,
bewoners van de wijk, oud-leerlingen en oud-collega’s.
We trappen af op zondag 2 juni met een fotowandeltocht door de wijk en een open dag op school. Iedereen
is dan van harte welkom. Speur gezellig mee en kom
zeker ook bekijken hoe we ons als school in de
afgelopen 50 jaar hebben ontwikkeld en hoe we in 2013
lesgeven aan onze kinderen.
Op maandag 3 juni wordt de feestweek voor de
kinderen geopend. Een week waarin we samen
feestvieren, uitstapjes beleven en ons uitleven tijdens
een sport- en speldag i.s.m. JIBB. In deze week nodigen
we ook de opa’s en oma’s uit om te komen kijken in de
klas en samen te praten over hoe het vroeger was.
We sluiten de feestweek af op vrijdag 7 juni met een
grote reünie voor oud-leerlingen en (oud)collega’s.
Ben jij ook één van hen, lees dan snel verder. Je kunt je
nu al aanmelden voor de reünie. De komende weken
volgt er nog meer informatie via onze website www.bsgoedeherder.nl, dus hou hem in de gaten.
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Vanaf nu zijn alle leuke verhalen, foto- en filmmateriaal,
herinneringen en reacties van harte welkom!
Wacht dus niet te lang en help ons mee om er een
fantastische reünie van te maken.

Als u iets voor ons heeft, dan kunt u dit afgeven bij
juffrouw Laura.

We ontmoeten jullie graag op 7 juni op die plek waar
zoveel jeugdherinneringen liggen: Basisschool De Goede
Herder Helmond.

Mochten er ook nog handige ouders/grootouders zijn
die speelgoedkostuums willen maken (o.a. een auto en
een computerspelletje), dan zou dat natuurlijk ook
fantastisch zijn. Wilt u ons hiermee helpen, loop dan
even bij juffrouw Laura binnen.

Meer informatie over de reünie kunt u vinden op onze
website www.bs-goedeherder.nl.

SCHOOLVAKANTIES 2013 - 2014

Op donderdag 7 maart gaan de leerlingen van de
groepen 5 en 6 naar de dansvoorstelling “Alice” in de
Scala-zaal aan de Steenweg 17-19 in Helmond.
De voorstelling begint om 13.30 uur. De bus is om 13.00
uur op school en wij willen u vragen of de kinderen voor
een keertje een kwartiertje eerder naar school kunnen
komen zodat we op tijd kunnen vertrekken, dus graag
om 13.00 uur aanwezig zijn op school.

De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn
inmiddels bekend.
Start:
maandag 12 augustus
Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari
Carnaval:
3 maart t/m 7 maart
e
2 paasdag:
21 april
Meivakantie:
28 april t/m 9 mei
Hemelvaart:
29 en 30 mei
2e Pinksterdag: 9 juni
Zomervakantie: 14 juli t/m 22 augustus.

CARNAVALSKLEDING GEZOCHT

VANUIT DE OUDERVERENIGING

DANSVOORSTELLING GROEPEN 5 EN 6

Dit schooljaar gaan we met de kleuters van groep 2A en
2B een nieuwe kleutermusical instuderen.
De voorbereidingen zijn al in volle gang en we zijn al
begonnen met de rollenverdeling en het instuderen van
de teksten en de liedjes.
Bij een nieuwe kleutermusical, horen ook nieuwe
kostuums en daar hebben we uw hulp bij nodig. We zijn
op zoek naar carnavalskleren (vanaf maat 116) die uw
kind te klein zijn of die niet meer gedragen worden,
maar nog wel in goede staat zijn.
Wie heeft er voor ons:
een politiekostuum met pet (2x nodig)
een bruine stofjas (eventueel een afgeknipte jas voor
volwassenen)
een konijnenpak
andere dierenpakjes
danseressen/prinsessenjurkjes (3x nodig)
kinder-mantelpakjes (2x nodig).

Ouderbijdrage:
Zoals u weet wordt u jaarlijks gevraagd om een
vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door
de oudervereniging gebruikt voor activiteiten als
carnaval, sinterklaas, sporttoernooien en
schoolreisjes. Kortom de activiteiten die het extra
leuk maken om op school te zijn. Mocht u er nog niet
toe gekomen zijn om de ouderbijdrage te betalen,
dan krijgt u in de komende periode via de
oudervereniging een herinnering. Vorig jaar is de
ouderbijdrage door bijna alle ouders betaald.
We hopen dat dat ook dit jaar weer zal lukken.
Namens de activiteitencommissie:
Filmavond
Op 13, 14 en 15 maart organiseert de activiteitencommissie voor de vierde keer een bioscoopweek op
school. Net als vorige jaren in vier verschillende
groepen op drie verschillende avonden. Meer
informatie over deze filmvoorstellingen vindt u in de
bijlage bij deze ouderkrant.

