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Beste ouders,

GYMKLEDING GEVRAAGD

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer
bijna op. Tijd om u weer bij te praten. Tijd dus voor
een nieuwe ouderkrant. Ik vraag graag extra aandacht
voor de informatie over de themaweek. Een initiatief
waarbij alle scholen in Helmond samenwerken en
waar ook voor u als ouder interessante activiteiten
worden aangeboden.

Wij zijn op zoek naar gymsetjes…. dus oude gymbroekjes
en shirts. Met de leerlingen van groep 5 t/m 8 is namelijk
de afspraak gemaakt dat, wanneer zij hun gymspullen
vergeten zijn, zij in een setje van school mee moeten
gymmen.

INFORMATIEAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS
Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJE MAANDAG 3 FEBRUARI!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij maandag 3 februari een
studiedag op school.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten! Een extra lang weekend dus
voor iedereen.

De ouders van de kinderen in groep 8 zijn op donderdag
16 januari naar school gekomen voor de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Het eerste
gedeelte van de avond was een algemeen stuk,
gepresenteerd door de heer van Bree (dr. Knippenbergcollege) en mevrouw Ensing (Vakcollege). Daarna
mochten de ouders twee workshops naar keuze van
verschillende scholen bezoeken om meer te weten te
komen over de VO scholen in Helmond. Mede door de
goede opkomst was het een geslaagde avond.
Hieronder de data voor de open dagen in de regio:

JANUARI LEESMAAND
De maand januari staat in het teken van lezen:
voorlezen, zelf lezen en praten over lezen.
Alle groepen hebben een leespromotieproject van
bibliotheek Helmond-Peel ontvangen. In de klassen
wordt er inmiddels volop aan gewerkt.
Meer informatie over het voorleesproject (groep 1-3),
over de leespromotieprojecten (groep 4-8) en over de
nationale voorleesdagen, vindt u in de aparte bijlage
bij deze ouderkrant.

DONDERDAG KIJKMOMENT IN GROEP 1-2-3-4
In onze groepen 1-2-3-4 is het een goede gewoonte
geworden dat de ouders op de eerste donderdag van de
maand ’s middags na schooltijd in de klas van hun kind
naar de werkjes kunnen gaan kijken.
Het eerst volgende ‘kijkmoment’ is volgende week
donderdag 6 februari. Komt u ook?

Deurne:
Op zondag 2 februari 2014 staan de deuren open voor
alle leerlingen van groep 8 en hun ouders. Kom kijken,
kom sfeer proeven! Maak kennis met alle deelscholen
van IVO-Deurne. Je kunt binnenlopen tussen:
 11.00-14.00 uur bij het Alfrinkcollege
(schakelklas Mavo/Havo, Mavo, Mavo Kans-klas)
 12.00-14.00 uur bij De Sprong
(integratieklas, schakelklas Vmbo basis/
praktijkonderwijs, Praktijkonderwijs)
 12.00-15.00 uur bij het Peellandcollege
(Vwo Top-klas, Gymnasium, Atheneum, Havo)
 13.00-16.00 uur bij het Hub van Doornecollege
(Vmbo basis- en kaderberoepsgericht).
Helmond:
 Dinsdag 4 februari 19.00-21.00 uur:
Informatieavond praktijkschool Helmond
 Zondag 9 februari 11.00-15.00 uur:
Open Dag alle scholen.
Eindhoven:
De Rooi Pannen is al geweest op zondag 20 januari.
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TOETSEN

VANUIT HET BESTUUR

We zitten nog vol op in de toetsperiode.
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van
kinderen toetsen we klassikaal maar soms ook in
groepjes of individueel.

In de afgelopen periode heeft de heer B. Boetzkes het
schoolbestuur verlaten. We zijn daarom op zoek naar
een nieuw bestuurslid. De uitgebreide vacaturetekst
kunt u vinden op onze website. We zijn op zoek naar
iemand met een onderwijskundige achtergrond die het
leuk vindt om op hoofdlijnen mee te denken over onze
school en het onderwijs.
Mocht u na het lezen van de vacature interesse hebben
dan kunt u contact opnemen met de heer W. de Groot,
voorzitter, op 06-29581783. Ook als u zelf geen interesse
heeft maar wel iemand kent die hiervoor geschikt zou
kunnen zijn, dan horen we dat graag van u.

THEMAWEEK ‘IK + JIJ = WIJ’
(Helmondse basisscholen)
In de 1e week van februari organiseren de Helmondse
basisscholen een themaweek rondom waarde(n)vol
onderwijs (waarden, normen, respect).
De themaweek heeft als titel: ‘ik + jij = wij’.
In die week worden vele activiteiten georganiseerd.
Dat varieert van een ouderbijeenkomst of
leerlingdebat tot film en workshops.
U ontvangt vandaag bij deze ouderkrant een overzicht
van de verschillende activiteiten op papier.
Veel leerkrachten van onze school hebben zich
ingeschreven voor een activiteit of workshop.
We zullen in die week met de kinderen extra aandacht
hebben voor waarden en normen. Er zijn bijvoorbeeld
ook twee groepen die gaan deelnemen aan een
voetbalclinic in het stadion van Helmond Sport onder
deskundige begeleiding.
Als u (als ouder) ook wilt deelnemen aan een activiteit
kunt u zich inschrijven via de site
www.waardenvolonderwijs.nl. Mocht u hier nog
vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met
Connie Schellens, adjunct-directeur.

DE GOEDE HERDER OP SOCIAL MEDIA
Sinds een tijdje zijn wij te vinden op Facebook en
Twitter. Wilt u ook op de hoogte blijven van het
nieuws en de activiteiten van onze school?
Volg ons dan op www.facebook.nl/bsdegoedeherder
en @bs_goedeherder.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
 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.
We weten ook dat het soms lastig is om de
ouderbijdrage te kunnen voldoen. In sommige
gevallen kan Stichting Leergeld dan een oplossing
zijn. Wilt u hierover meer informatie, kijk dan op
www.leergeldhelmond.nl of loop even binnen op
school.

