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Beste ouders,
Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2013;
nummer 6. Na de sfeervolle adventsvieringen en een
fantastische sterrentocht sluiten we morgen
voorbereidingen naar kerst al weer af met onze
jaarlijkse kerstviering in de aula en in de groepen.
Ook stelt Connie Schellens zich aan u voor in deze
ouderkrant. Tot slot kijken we ook alvast vooruit naar
januari.
Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in
2013 de handen uit de mouwen stak voor onze school.
Veel of weinig, groot of klein. Alles was belangrijk
genoeg om nu, aan het eind, een welgemeend
dankjewel te zeggen voor alle hulp.
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor 2014. Ik hoop dat we elkaar ook in het
nieuwe jaar veel zullen spreken!
De school begint weer op maandag 6 januari.

Het zal nog even duren, voordat ik de hele organisatie
ken, maar de eerste indruk is belangrijk.
Ik hoop in de loop van de tijd ook met u te kunnen
kennismaken. Mocht u vragen hebben of een keer een
praatje willen maken, dan bent u altijd welkom.

KERSTTHEMA “SPECIAAL VOOR JOU”
Ingeborg Schrama, directeur

EVEN VOORSTELLEN… CONNIE SCHELLENS
Beste ouders,
Graag wil ik me langs deze weg even aan u voorstellen.
Mijn naam is Connie Schellens en sinds afgelopen
1 december ben ik de nieuwe adjunct-directeur.
Nadat ik 25 jaar geleden mijn PABO diploma behaalde
op hogeschool de Kempel in Helmond ben ik meteen aan
de slag gegaan als leerkracht. Ik heb in veel verschillende
groepen les gegeven. In de loop der tijd ben ik ook
directietaken gaan invullen. Ik heb in de afgelopen 25
jaren op een aantal verschillende basisscholen in NoordBrabant gewerkt en heb het altijd goed naar mijn zin
gehad. Dankzij de verschillende functies en verschillende
scholen heb ik ruime ervaring opgedaan.
Ik vind het werken in het basisonderwijs nog steeds een
boeiend vak. Er wordt veel gevraagd van de kinderen en
leerkrachten, maar samen kun je heel ver komen!
De afgelopen drie weken heb ik al veel indrukken
opgedaan in en om de school en ik kan u melden dat ik
me erg welkom voel op de Goede Herder.

Het Kerstthema: “speciaal voor jou” heeft de afgelopen
weken centraal gestaan in alle klassen.
De schoenmaatjesactie was een
geweldig groot
succes; bijna 100
mooi versierde en
gevulde dozen
werden verzameld
in de aula en zijn
inmiddels opgehaald
door de stichting.
De adventsvieringen
waren sfeervol en
we genoten van de
toneelstukjes en de
liedjes die we samen
zongen. Voor de
Zonnebloemgasten hebben we een fijne Kerstochtend
verzorgd. Maar vooral hebben alle kinderen van de
school voor elkaar speciale dingen gezegd en gedaan!
Fijne Kerstdagen allemaal!
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KERSTVAKANTIE MET JIBB VOOR GROEP 1 T/M 8!

WIJZIGING DATA TREKTOCHT GROEPEN 7

Zin in een sportieve kerstvakantie? Je kunt met ons gaan
dansen, voetballen, klimmen, badmintonnen en nog
veel meer! Deze vakantie kunnen ook kinderen uit groep
1 en 2 deelnemen en er is een activiteit waar je samen
met je papa of mama aan mee kunt doen. Krijg je nu al
de sportkriebels? Kijk op www.jibbhelmond.nl en geef je
op!

In juni gaan de groepen 7 weer op trektocht, dit staat
ook in onze activiteitenkalender vermeld. Alleen de data
van de groepen zijn omgewisseld. De juiste data zijn:
Groep 7a van meneer Fred gaat op woensdag 4 juni
t/m vrijdag 6 juni 2014
Groep 7b van juffrouw Diny en juffrouw Emily gaat op
maandag 2 juni t/m woensdag 4 juni 2014.

JANUARI TOETSMAAND

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden meteen na de kerstvakantie de
Cito middentoetsen afgenomen. Dit is een van de
manieren waarop we volgen hoe onze leerlingen zich
ontwikkelen. Op het eerstkomende rapport van 21
februari worden de uitslagen hiervan verwerkt.
In de groepen 8 krijgen de kinderen deze periode te
maken met de Cito eindtoets.

Kerstmarkt op school
Gisteren hebben er weer ruim honderd kinderen
meegedaan met de sterrentocht. De commissie
buitenschoolse activiteiten (Bassie), had deze uitgezet in
het bos. De kinderen hebben de tocht gelopen samen
met veel ouders, opa’s en oma’s. Met aan het begin een
kerstkoor voor een mooie start. Terug van de tocht was
er een gezellig samenzijn op het Bengeltjesplein, waar
de scouting stond met vuurkorven om zelf broodjes te
bakken. De kinderen van groep 8 verkochten zelfgemaakte koeken en ander lekkers voor het goede doel
van radio Serious Request 2013, de Bassie zorgde voor
andere lekkernijen. De groepen 6, 7 en 8 zongen mooie
kerstliedjes onder begeleiding van juffrouw Yvonne.
Daarnaast waren er met de loterij en door het geven van
de juiste oplossing van de sterrentocht mooie prijzen te
winnen. Samen hebben we er een hele gezellige avond
van gemaakt! Wij willen de scouting, de vrijwilligers en
de juffen en meesters bedanken.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 8 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz.,
maar graag de haren los.

WIE KOMT ER VOORLEZEN??
Oproep:
Twee weken geleden deden de juffen en meester van de
groepen 1 t/m 3 een oproep aan ouders via een brief.
We zouden het heel fijn vinden als ouders komen
voorlezen aan de kinderen van deze groepen.
Helaas hebben we in veel groepen nog niet voldoende
aanmeldingen. Daarom een herhalingsoproep: wie heeft
er zin en tijd om voor te komen lezen in de groep van
zijn/haar kind? Voor meer informatie kunt u terecht bij
juffrouw Laura of juffrouw Kim.
Alvast onze dank!
De juffen en meester van de groepen 1 t/m 3

In de vorige ouderkrant hebben we gemeld dat er weer
veel gevonden voorwerpen in de witte kast liggen en u
gevraagd deze op te komen halen.
Dit hebben veel ouders gedaan, maar er ligt nog steeds
veel in de kast (met name broodtrommels). Voordat wij
morgen alles naar de kringloopwinkel brengen, willen
wij u de kans geven om iets uit te zoeken wat u nog
goed kunt gebruiken. Dus kom even langs.

