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Beste ouders,

DE GOEDE HERDER “BESTE VERKEERSSCHOOL 2014”

Bijna Pinksterweekend. U krijgt van ons weer een
ouderkrant, nummer 12 van dit jaar.
We willen u graag informeren over het laatste nieuws
op school. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten dan
bent u weer helemaal op de hoogte.

Bijna 1200 leerlingen uit groep 7 en 8 van de Helmondse
basisscholen namen dit jaar deel aan het praktische
verkeersexamen. Van hen is 83% geslaagd. Dat is flink
minder dan vorig jaar toen 96% nog slaagde.
Dat is vooral het gevolg van het aangekondigde strenger
jureren door de vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland. “Een verkeersdiploma moet een bewijs zijn
dat leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.
Zakken is een teken voor met name de ouders, dat er
nog aan de verkeersvaardigheden van hun kinderen
gewerkt moet worden. Veiligheid gaat tenslotte boven
alles” aldus VVN-Helmond. Veel meer kinderen dan vorig
jaar hadden zich voorbereid op het examen. Een oproep
aan leerkrachten en ouders om dit te bevorderen, heeft
kennelijk effect gehad.
De Goede Herder is verkeersschool van 2014 geworden
en daar zijn we natuurlijk erg trots op!!!
Woensdagochtend 4 juni zijn enkele kinderen uit
groep 7 samen met juffrouw Diny naar het Kasteel in
Helmond geweest om daar van de locoburgemeester
de wisselbeker in ontvangst te nemen en een mooie
oorkonde. Goed gedaan leerkrachten, kinderen en
ouders van groep 7!

Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJE DINSDAG 10 JUNI!!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij dinsdag 10 juni een
studiedag op school. Dit is de dinsdag meteen na
2e Pinksterdag.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten!

CITO EINDTOETSEN GROEP 1 T/M 7
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In de groepen 1 t/m 7 zijn de afgelopen twee weken de
Cito eindtoetsen afgenomen. Ook volgende week
worden de leerlingen nog getoetst. Hieruit zal blijken
hoe de kinderen zich het afgelopen schooljaar hebben
ontwikkeld. De resultaten zult u terugzien op het laatste
schoolrapport van begin juli.

TREKTOCHT GROEP 7
Afgelopen week zijn beide groepen 7 op trektocht
geweest. Ze hebben de dagen doorgebracht in AstenHeusden en hebben diverse excursies gehad en boerenbedrijven bezocht. Een belangrijk onderdeel van deze
3 dagen was natuurlijk ook het samen werken, elkaar
helpen en 3 dagen alles met elkaar delen. Het was
samen fietsen, samen eten, samen slapen en natuurlijk
ook veel samen lachen.
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GROEP 8 OP SCHOOLKAMP
Zoals ieder jaar gaan de groepen 8 een week op kamp.
Groep 8a van meneer Tim gaat maandag 16 juni en
groep 8b van meneer Robert gaat maandag 23 juni.
Het schoolkamp duurt een hele week; de kinderen
komen op vrijdagmiddag weer terug, meestal rond
3 uur. Allebei de klassen gaan weer naar Geysteren aan
de Maas (bij Wansum) waar ze een gezellige en hopelijk
ook onvergetelijke week beleven als afsluiting van hun
basisschooltijd. Ze zullen er allemaal zeker van genieten.
Veel plezier alvast allemaal.

Groep 6a

- meneer Johny Vogels
kinderen nu in groep 5a juffrouw Manon en
juffrouw Margareth

Groep 6b

- juffrouw Josanne van der Heijden

Groep 7a

- juffrouw Diny Leijte en juffrouw
Emily Achttienribbe

Groep 7b

- meneer Fred de Locht

Groep 8a

- meneer Robert Noijen

Groep 8b

- meneer Tim Verberne (en op maandag
juffrouw Mechteld van Oorschot)

kinderen nu in groep 5b juffrouw Maike

kinderen nu in groep 6a juffrouw Josanne
kinderen nu in groep 6b meneer Johny
kinderen nu in groep 7a meneer Fred

kinderen nu in groep 7b juffrouw Diny en
juffrouw Emily

KLASSENVERDELING SCHOOLJAAR 2014 - 2015
Topklas
Op dit moment ziet de klassenverdeling voor het
komend schooljaar er als volgt uit:
Groep 1a
Groep 1b
Groep 2a

- meneer Gerard Reniers
- juffrouw Eveline van Hoof en
juffrouw Ria Teeuwen
- juffrouw Renske Geurts en
juffrouw Anja Berkers
kinderen nu in diverse groepen 1

Groep 2b

- juffrouw Sandra van den Heuvel en
juffrouw Jorien Slegers

Taalklas

- juffrouw Marleen van de Mortel
- juffrouw Kim Vlemmings

kinderen nu in diverse groepen 1

Groep 3a

kinderen nu in diverse groepen 2

Groep 3b

- juffrouw Laura Bosmans en
juffrouw Floortje Dijckmans
kinderen nu in diverse groepen 2

Groep 3c

- juffrouw Sandra Raaijmakers en
juffrouw Inge van de Ven

Groep 4a

- meneer Patrick Manders

- juffrouw Chantal van der Heijde.

Eind deze maand krijgen de kinderen van groep 1, 2 en 3
te horen in welke klas ze volgend jaar komen.

KLEDINGINZAMELING
Op donderdag 26 juni komt de firma Cox weer op school
voor het inzamelen van oude kleding, schoenen en
speelgoed. De firma Cox is op deze dag vanaf 8.00 uur
’s morgens aanwezig. U kunt uw spullen direct bij hen
afgeven, zodat er niets de school in hoeft te komen.
Doe ook mee; u steunt hiermee een goed doel en
bovendien: het levert ook geld op! Geld dat de school
NIET voor zichzelf wil hebben, maar direct in de kas stort
van onze Oudervereniging. En daar heeft ieder kind dan
weer profijt van met …Sinterklaas, Carnaval, schoolreisje
en noem maar op.

kinderen nu in diverse groepen 2

VANUIT DE OUDERVERENIGING

kinderen nu in groep 3a juffrouw Kim

Groep 4b

- Juffrouw Ines van den Boogaart
kinderen nu in groep 3b juffrouw Sandra en
juffrouw Floortje

Groep 5a

- juffrouw Maike van Dijk
kinderen nu in groep 4a juffrouw Ines en
juffrouw Phil

Groep 5b

- juffrouw Manon van der Zanden en
juffrouw Margareth van Erp
kinderen nu in groep 4b meneer Patrick

Schoolreisje
Net als elk jaar organiseren we ook dit jaar weer voor
iedere klas een schoolreisje. De groepen 8 gaan op
schoolkamp (hele week), de groepen 7 hebben een
trektocht (3 dagen). En de groepen 1 t/m 6 gaan een
dagje gezellig weg. Binnenkort ontvangt u aparte brief
met daarin meer informatie over het schoolreisje.

