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Beste ouders,
Dit is de OUDERKRANT van onze school.
Het is een soort nieuwsbrief die minstens één keer per
maand op de vrijdag met de kinderen wordt
meegegeven. Met de ouderkrant informeren we u over
zaken vanuit de school.
We hopen dat u onze ouderkrant meteen even
doorleest en hebt u vragen of opmerkingen: kom even
langs of bel met 599745.
Ingeborg Schrama, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn deze week prima van start gegaan. Ruim 370
kinderen waren present en ze hadden er zin in!
Er zijn dit jaar 17 groepen, 5 kleutergroepen en alle
groepen 3 tot en met 8 dubbel.
Ons jaarboekje (de schoolgids) wordt vanaf dit
schooljaar niet meer op papier meegegeven.
Praktische informatie over onze school kunt u vinden
op onze website www.bs-goedeherder.nl.
Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u de
schoolgids toch graag op papier hebben, dan kunt u
hiervoor bij juffrouw Betsie van de administratie
terecht.
Bij deze ouderkrant krijgt u een klassenlijst met alle
namen, adressen en telefoonnummers van de
kinderen uit de klas. Makkelijk om te bewaren!
Kijkt u op deze klassenlijst ook even uw gegevens na.
Mocht er een wijziging hebben plaatsgevonden dan
kunt u dit aangeven op de brief die bij deze
ouderkrant zit en dan aan uw kind mee naar school
geven. Let u hierbij vooral ook op de telefoonnummers, die bij ons bekend zijn.
Activiteitenkalender: deze volgt op een later
moment. Hieronder vindt u alvast de vakanties en
studiedagen:
- Studiemiddag : donderdag 22 augustus
- Teamdag
: vrijdag 20 september
- Herfstvakantie : 14 oktober t/m 18 oktober
- Studiedag
: vrijdag 6 december
- Kerstvakantie : 23 december t/m 3 januari
- Studiedag
: maandag 3 februari

- Carnaval
: 3 maart t/m 7 maart
- Studiedag
: woensdag 9 april
e
- 2 paasdag
: maandag 21 april
- Meivakantie : 28 april t/m 9 mei
- Hemelvaart
: donderdag 29 en vrijdag 30 mei
e
- 2 Pinksterdag : maandag 9 juni
- Studiedag
: dinsdag 10 juni
- Zomervakantie : 14 juli t/m 22 augustus.
Wegbrengen kleuters en groepen 3 en 4:
net als vorig jaar mogen de ouders van de kleuters
hun kinderen naar de klas brengen. Voor de
zelfstandigheid van de kinderen is het wel goed om
de kinderen meteen te leren om zelf hun jas op te
hangen en hun fruit weg te leggen. Omdat we om
8.30 uur willen beginnen, zal er net voor die tijd een
bel gaan, zodat u weet dat het tijd is om afscheid te
nemen en naar buiten te gaan.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan natuurlijk zelf
naar binnen, door de ingang bij de groepen 4.
Inloop: kinderen mogen ’s morgens en ’s middags zelf
naar binnen gaan vanaf 10 minuten vóór tijd.
Op de speelplaats gaat dan de 1e bel en bij de
kleuters gaat dan de schooldeur open. Om 5 minuten
vóór tijd gaat de 2e bel: nu mòeten alle andere
kinderen naar binnen. Om 8.30 uur en om 13.15 uur
is de school begonnen. Wie later is, komt dan te laat.
De schooldeuren zijn al dicht en deze kunnen niet
meer van buiten af open. Alleen de hoofdingang aan
de Montgolfierstraat blijft open, even omlopen dus.
Ophalen kleuters
Vorig jaar hebben we na de meivakantie het ophalen
van de kleuters gewijzigd om meer overzicht te
krijgen. Daar gaan we dit jaar mee door.
De leerkrachten komen met de klas naar buiten en
gaan altijd op dezelfde plek staan (iedere klas heeft
een eigen plek met een eigen kleur). Het is de
bedoeling dat u uw kind bij de leerkracht ophaalt.
Op deze manier kan de leerkracht goed zien of alle
kinderen opgehaald worden. Natuurlijk mag u al bij
de plek gaan staan waar uw kind naar toe komt.
Zorgt u er wel voor dat er voldoende plaats is voor de
kinderen en voor de andere klassen die hier nog langs
moeten lopen?
Fietsen: omdat er veel kinderen met de fiets komen,
willen we, net als vorig jaar, een afspraak maken over
het stallen van de fietsen. De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 stallen hun fiets bij de kleuteringang.
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De groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van
groep 4 neer.
Eten of drinken meenemen? Op onze school nemen
de kinderen hoogstens 1 stuks fruit mee of 1 boterham. Geen koeken of snoep, geen drinken. Dit geldt
voor alle groepen. In alle klassen is de hele dag
voldoende fris water beschikbaar. Zie ook onze
schoolgids.
Woensdag speeldag: elke woensdag mogen de
kinderen klein buitenspeelmateriaal mee naar school
brengen om tijdens de pauze mee te spelen.
De kinderen krijgen een dag ervoor een seintje van
hun leerkracht!

22 AUGUSTUS: EEN EXTRA VRIJE MIDDAG
Donderdag 22 augustus zijn alle kinderen van de
groepen 1 t/m 8 ’s middags vrij in verband met een
studiemiddag.
DUS ’S MORGENS WEL SCHOOL, ’S MIDDAGS VRIJ!!

Tot die tijd vervangt juffrouw Inge haar op de
maandag en dinsdag.
Met ingang van deze week hebben we in de
bovenbouw een nieuwe onderwijsassistente:
Wendy Mulders.
Stagiaires:
Dit schooljaar hebben we twee stagiaires die met hun
laatste jaar van de pabo bezig zijn. Zij zijn op vaste
dagen in de klas en nemen ook regelmatig taken van
de leerkracht over. Als ouder zult u merken dat de
studenten voor en na school ook bij de deur van de
klas staan om uw vragen te beantwoorden.
Daarnaast zijn de studenten aanwezig bij informatieavonden en gesprekken met ouders.
- Juffrouw Heidi (onze onderwijsassistente van de
bovenbouw): is op donderdag en vrijdag in groep
3a van juffrouw Kim.
- Meneer Harm: is op maandag en dinsdag in groep
5b van juffrouw Maike.

INFORMATIE-AVOND 2 SEPTEMBER
TOEVALLIG EN HEEL BIJZONDER!
Per toeval werd Basisschool De Goede Herder in 1970
mijn stageschool. Ik had het er direct naar mijn zin en
ben er vervolgens tot op de dag van vandaag gebleven.
Het was al die jaren een superschool en dat is het nog
steeds. Een school waar we trots op mogen zijn.
In deze periode heb ik veel kinderen, ouders en collega’s
mogen leren kennen.
Er is echter een tijd van komen en gaan.
30 augustus 2013 zal mijn laatste werkdag zijn.
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne contacten en
mooie momenten op deze bijzondere school.
Theo Driessen
Adjunct-directeur

PERSONEEL
Op dinsdag 2 juli in de vakantie is juffrouw Sandra
van den Heuvel voor de tweede keer mama
geworden van zoon Lars. Hij maakt het heel goed net
als de trotse ouders en grote broer Thijs. Proficiat
namens ons allen. Juffrouw Sandra wordt na de
herfstvakantie weer terug verwacht op school.

Op maandag 2 september is er van 18.30 – 19.30 uur
een inloopavond voor alle groepen. Daarna is er een
informatie-avond voor de ouders van de groepen 3 en 8
en van de topklas. Hiervoor krijgen de ouders van deze
groepen nog een brief. We verwachten alle ouders.

BELEID “TE LAAT KOMEN”
Nu de school weer is begonnen hebben we op school
nieuwe afspraken gemaakt over hoe we omgaan met
het te laat komen van leerlingen. In de brief die bij deze
ouderkrant zit kunt u lezen hoe we daar vanaf maandag
mee om gaan.

OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP
Zijn er ouders die zich 20 minuten per week willen
inzetten voor de verkeersveiligheid rondom school?
Wij zoeken ouders voor de volgende oversteektijden/
plaatsen:
Maandag 12.00 uur: Straakvense Bosdijk
Dinsdag 12.55 uur: Montgolfierstraat
Woensdag 08.10 uur: Straakvense Bosdijk
Andere tijden zijn altijd bespreekbaar!!
Info: Tineke Vincent telefoon: 559198 of via
haraldentineke@kpnmail.nl.

