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Beste ouders,

CARNAVAL OP SCHOOL

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant, het is
nummer 8 van 21 februari 2014. 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 28 februari.

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.
De bekendmaking hiervan is op maandag 24 februari.
Vanaf die dag bezoeken de prins en prinses ‘s middags
de onderbouwgroepen. Op vrijdag 28 februari vieren
we Carnaval met de hele school. Alle kinderen mogen
verkleed naar school komen. Daar gaan ze allerlei
activiteiten en spelletjes doen in carnavaleske sfeer.

Ingeborg Schrama, directeur

DE CITO EINDTOETS
Vorige week hebben de kinderen van beide groepen 8
weer de Cito eindtoets gemaakt. Drie ochtenden hebben
de kinderen hard gewerkt aan diverse toetsen.
De meeste kinderen zitten daarbij in de klas rustig te
werken aan dit hele programma, andere kinderen
maken de Cito eindtoets met behulp van de computer.
Half maart worden de uitslagen van de Cito eindtoets
per post toegestuurd naar De Goede Herder.
Even afwachten nog dus!!

RAPPORTEN
Vandaag krijgen alle kinderen het tweede rapport mee
naar huis. Natuurlijk zit ook dit rapport weer netjes
opgeborgen in de mooie rapportmap. In de rapportmap
zit de herfstrapportage en het tweede, meer
uitgebreide, rapport. U mag deze rapporten eruit halen.
Zou u de lege map zo spoedig mogelijk mee terug naar
school willen geven?
Mocht u de map kwijt zijn, heeft u de mogelijkheid een
nieuwe map te kopen op school voor € 2,50 bij de
administratie; anders krijgt uw kind het rapport in een
envelop meer naar huis.

OUDERGESPREKKEN
Vorige week heeft uw kind een uitnodiging
meegekregen voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden in de week van 24 februari. Tijdens deze avonden
staat de koffie en thee voor u klaar in de aula.
Wij hopen u dan te zien.

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 hartenlust gehost en
gedanst kan worden! Om dit ook gezellig te houden
willen wij u vragen om geen serpentines of confetti mee
te geven, ook niet in spuitbussen.

CONTROLEACTIE DOOR LEERPLICHTAMBTENAREN
Op 28 februari, de vrijdag voor Carnaval, houden de
leerplichtambtenaren in de regio Peelland een grote
controleactie op het zogenaamde ‘luxe verzuim’.
Zij controleren bij een aantal scholen of de leerlingen
echt aanwezig zijn. Kinderen, van wie wordt aangegeven
dat ze om onbekende reden niet op school zijn, worden
thuis bezocht.
Ongeoorloofd wegblijven van school door een
leerplichtige leerling voorafgaand of aansluitend aan een
vakantie heet ’luxe verzuim’. Als er leerlingen afwezig
zijn, dan moet de school dat melden bij de gemeente, die
registreert het verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren)
onder schooltijd meenemen op vakantie wordt altijd
proces-verbaal opgemaakt. De maximale boete hiervoor
kan oplopen tot 600 euro.
Met het streng aanpakken van luxe verzuim geeft de
gemeente een duidelijk signaal af aan ouders, leerlingen
en scholen. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs.
Daar moet de school voor zorgen. Daar staat tegenover
dat ouders en de leerlingen zelf moeten zorgen dat zij
aanwezig zijn, ook rond de vakantieperiodes.
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Extra verlof
Als er sprake is van gewichtige omstandigheden kan er
extra verlof worden aangevraagd. Gewichtige
omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden
zoals een verhuizing, overlijden in de familie,
huwelijksjubilea, religieuze feestdagen en dergelijke.
De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur
worden ingediend. Alleen bij absolute overmacht is het
mogelijk achteraf extra verlof aan te vragen. Daarvoor
moeten wel bewijsstukken worden ingeleverd.
De verhindering moet wel binnen twee dagen zijn
gemeld. Verlofaanvragen voor meer dan 10 dagen
worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar.

INSCHRIJVEN NIEUWE KLEUTERS
In de maand maart staat het inschrijven van nieuwe
kleuters op onze school centraal. Wij nemen graag
uitgebreid de tijd voor een rondleiding en een
kennismakingsgesprek met ouders van nieuwe kleuters.
Heeft u een zoon of dochter die volgend schooljaar 4
wordt, of kent u iemand die op zoek is naar een school,
dan kunt u contact opnemen met Mijke van Lieshout
voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch op
telefoonnummer 599745 of u kunt een email sturen
naar m.vanlieshout@bs-goedeherder.nl.
Heeft u dus een zoon of dochter van 2 of 3 jaar, neemt u
dan voor 1 april contact met ons op, zodat wij ruim op
tijd weten, hoeveel nieuwe kinderen er volgend
schooljaar komen.

PROJECT ‘ONWIJS FIT’
Op school maken veel leerlingen belangrijke keuzes
voor de toekomst, veelal worden ze hierbij geholpen.
Door de kinderen op tijd te helpen, te informeren en te
leren over gezondheid, bewegen en een actieve
leefstijl hopen we dat de leerlingen kiezen voor een
gezond leven en een sport die bij ze past.
Daarom doet
basisschool De
Goede Herder mee
aan het project
‘Onwijs Fit’.

De school voert het programma samen met GGD
Brabant-Zuidoost en Stichting Jibb uit. Het project is er
op gericht kinderen te stimuleren om een leven lang
gezond, veilig en plezierig te sporten.
Binnen het onderwijs zullen er fitheidtesten uitgevoerd
worden bij de kinderen in de groepen 2 t/m 8.
De fittesten vinden plaats in week 12 en worden door
Jibb’er René Taal en studenten uitgevoerd.
De resultaten uit de fittest worden gebruikt om het
project zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat
kinderen willen en nodig hebben. De individuele
resultaten worden daar waar mogelijk is
teruggekoppeld naar ouder en kind tijdens de
preventieve gezondheidsonderzoeken.
Uw kind krijgt bij deze ouderkrant een brief mee
waarin verder wordt uitgelegd wat ‘Onwijs Fit’ inhoudt.

NL DOET
Het Oranje Fonds organiseert
op 21 en 22 maart 2014,
samen met duizenden
organisaties in het land,
NLdoet; de grootste
vrijwilligersactie van
Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te
steken. Ook basisschool De Goede Herder doet hieraan
mee. Op zaterdag 22 maart willen wij van 09.00 – 13.00
uur de zandbak van de kleuters gaan vullen met nieuw
schoon zand. We zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar juffrouw
Mijke m.vanlieshout@bs-goedeherder.nl.

VERKEERSVEILIGHEID
U heeft het misschien al gezien; bij onze school is op
twee plaatsen wegmarkering (SCHOOL) aangebracht.
Daarbij zijn groene waarschuwingsborden geplaatst.
Dit betekent dat de weggebruikers een schoolzone
binnengaan en daarmee rekening moeten houden met
schoolgaande kinderen.
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De samenwerking tussen diverse scholen, platform
verkeersveiligheid Helmond en de gemeente heeft het
mogelijk gemaakt dat deze schoolzones bij veel scholen
zijn aangebracht. Hiermee wordt op een eenduidige
manier bij deze scholen extra aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid. Namens onze school hebben
juffrouw Ines en Tineke Vincent meegepraat over de
beste inrichting van de verkeerszone bij onze school.
Betreedt u een schoolzone, matig dan uw snelheid en let
op voor plotseling overstekende kinderen.
Deze schoolzone, samen met onze brigadiers en de
gemaakte verkeersafspraken, zorgen voor nog meer
veiligheid voor onze kinderen rondom onze school.
Maar we blijven afhankelijk van uw medewerking!
Dus denkt u ook aan:
 Rustig rijden
 Oversteken bij de brigadiers
 Aanrijden via de Montgolfierstraat en weg via de Van
Weerden Poelmanstraat
 Parkeren waar het mag.

Woensdag
Gymzaal Odulfus, Slegerstraat, Mierlo-Hout van
13.30 – 14.30 uur.
Vrijdag
Gymzaal De Rank, Koekoekstraat van
15.30 – 16.30 uur.
Bij niet voldoende aanmeldingen wordt er gekozen
voor één locatie.
 Aanmelden?
U kunt uw kind opgeven via de website van Jibb,
www.jibbhelmond.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via e-mail
met extra informatie.
 Kosten?
De kosten voor deelname aan het programma
bedragen
€ 20,00.
 Contact?
Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen
naar jibbextra@jibbhelmond.nl of bellen met
06-81781207.

Om deze actie extra onder de aandacht te brengen
krijgen de kinderen vandaag allemaal een armbandje
mee naar huis.

HOOFDLUISCONTROLE

Bedankt voor uw medewerking!
Namens de verkeerswerkgroep en Tineke Vincent
(verkeersouder)

Op woensdag 12 maart 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.

JIBB EXTRA – START WEER NA DE CARNAVALSVAKANTIE

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN

Jibb Extra start weer na de carnavalsvakantie.
Een programma van 13 weken voor kinderen die
onzeker zijn in bewegingssituaties of voor kinderen die
wat hulp kunnen gebruiken bij de motorische
ontwikkeling.


Voor wie?
Kinderen uit groep 3 t/m 8.
 Locatie en tijd?
Er zijn twee
mogelijkheden om
deel te nemen aan
het programma.

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.

