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Beste ouders,
Dit is de OUDERKRANT van onze school.
Het is een nieuwsbrief die minstens één keer per
maand voortaan op de donderdag 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 360
kinderen waren present en ze hadden er zin in!
Er zijn dit jaar 17 groepen, 4 kleutergroepen, 3 groepen
3 en alle groepen 4 t/m 8 dubbel.
 Ons jaarboekje (de schoolgids) wordt 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!
Daarnaast heeft uw kind vandaag mee gekregen een
strookje met daarop de telefoonnummers die bij ons
bekend zijn.
Kijkt u uw gegevens op deze klassenlijst en dit
strookje goed na en geef op de bijbehorende brief
aan of alle gegevens nog kloppen of noteer op dit
briefje de wijzigingen. Graag zien wij alle briefjes
terug voor vrijdag 5 september.
 Activiteitenkalender: deze volgt op een later
moment. Hieronder vindt u alvast de vakanties en
studiedagen:






Studiemiddag : dinsdag 9 september (*)
Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m
vrijdag 24 oktober
Studiedag
: woensdag 19 november (**)
Kerstvakantie : maandag 22 december t/m
vrijdag 2 januari
Studiedag
: maandag 5 januari (**)
Studiemiddag : donderdag 5 februari (*)
Carnaval
: maandag 16 februari t/m
vrijdag 20 februari
2e paasdag
: maandag 6 april
Studiedag
: dinsdag 7 april (**)
Meivakantie : maandag 27 april t/m
vrijdag 8 mei
Hemelvaart
: donderdag 14 en vrijdag 15 mei
Studiedag
: vrijdag 22 mei (**)
2e Pinksterdag : maandag 25 mei
Zomervakantie : maandag 20 juli t/m
vrijdag 28 augustus.

(*) = een studiemiddag.
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit.
(**) = een hele studiedag.
Alle kinderen zijn de hele dag vrij.
U kunt het rooster ook vinden op onze website.
 Wegbrengen kleuters en groepen 3 en 4:
de ouders van de kleuters mogen 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.
Ook de kinderen van groep 3c gaan net als de
groepen 3 t/m 8 door de zij-ingang bij de groepen 4
naar binnen en buiten. Ze behoren nu ook tot de
grote kinderen van de school. De kleuteringang is
echt alleen bedoeld voor het halen en brengen van
de kleuters.
 Inloop: kinderen mogen ’s morgens 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.
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Om 5 minuten vóór tijd gaat de 2e bel: nu mòeten
alle andere kinderen naar binnen. Om 8.30 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: de leerkrachten komen om 14.30

uur 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.
De groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van
groep 4 neer.
 Woensdag speeldag: elke woensdag mogen de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 klein buitenspelmateriaal mee naar school brengen om tijdens de
pauze mee te spelen. De kinderen krijgen een dag
ervoor een seintje van hun leerkracht!
 Buitenschoolse opvang: als uw kind gebruik maakt
van de buitenschoolse opvang, zou u dat dan z.s.m.
aan de leerkracht door kunnen geven, zodat wij
ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen op de juiste
dagen meegaan met de taxi.
 Gymrooster:

- Maandag:
08.30 – 09.30 uur: meneer Patrick 4a
09.30 – 10.30 uur: juffrouw Tim 8b
10.30 – 11.20 uur: juffrouw Manon/Margareth 5b
11.20 – 12.15 uur: meneer Josanne 6b
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Kim 3a +
juffrouw Laura/Floortje 3b
13.30 – 14.30 uur: meneer Fred 7b
- Dinsdag:
08.30 – 09.30 uur: juffrouw Ines 4b
09.30 – 10.30 uur: meneer Johny 6a
10.30 – 11.20 uur: juffrouw Maike 5a

11.20 – 12.15 uur: juffrouw Diny/Emily 7a
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Sandra/Inge 3c
13.30 – 14.30 uur: meneer Robert 8a
- Woensdag:
08.30 – 09.30 uur: juffrouw Kim 3a
09.30 – 10.30 uur: juffrouw Josanne 6b
10.30 – 11.30 uur: meneer Patrick 4a
11.30 – 12.30 uur: juffrouw Manon/Margareth 5b
- Donderdag:
08.30 – 09.30 uur: geen les
09.30 – 10.30 uur: meneer Robert 8a
10.30 – 11.20 uur: juffrouw Ines 4b
11.20 – 12.15 uur: meneer Fred 7b
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Maike 5a
13.30 – 14.30 uur: meneer Johny 6a
- Vrijdag:
08.30 – 09.30 uur: meneer Tim 8b
09.30 – 10.30 uur: juffrouw Diny/Emily 7a
10.30 – 11.30 uur: juffrouw Laura/Floortje 3b
11.30 – 12.30 uur: juffrouw Sandra/Inge 3c
 Nieuwe lestijden topklas:

- maandag en dinsdag van 14.15 – 16.15 uur.
- woensdag van 8.30 – 12.30 uur.
De topklas start per 1 september.

PERSONEEL
 Na volgende week zal juffrouw Sandra Raaijmakers
van groep 3c aan haar zwangerschapsverlof
beginnen. Zij verwacht eind september haar tweede
kindje en zal na de kerstvakantie weer terug zijn op
school. Tot de herfstvakantie zullen juffrouw Inge van
de Ven en juffrouw Karin Grouls de leerkrachten in
deze groep blijven/zijn. Na de herfstvakantie gaat ook
juffrouw Inge met verlof en zal juffrouw Karin de hele
week de leerkracht van groep 3c zijn.
 Ook dit jaar hebben we in de bovenbouw een extra
onderwijsassistente: juffrouw Wendy Mulders.
Zij is ook afgelopen schooljaar onderwijsassistente
geweest op onze school. Zij is op school aanwezig op
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend.
 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.
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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 informatie-avonden en
gesprekken met ouders.
- Juffrouw Chantal is op maandag en dinsdag in
groep 1a van meneer Gerard.
- Juffrouw Merle is op maandag en dinsdag in
groep 4a van meneer Patrick.
 Vier leerkrachten volgen van woensdag 3 september
t/m vrijdag 5 september de training “Rots en water”.
Zij worden op deze dagen vervangen. Juffrouw Jorien
door juffrouw Karin Grouls, juffrouw Josanne door
juffrouw Lenneke Vogels, juffrouw Emily door
juffrouw Diny / juffrouw Chantal en meneer Robert
door juffrouw Mandy van Oorschot.

CONTINUROOSTER
De eerste week met het continurooster zit erop.
De ervaringen tot nu toe zijn overwegend positief.
We merken dat het nog even zoeken is naar wat er nu
wel en niet in de broodtrommel mag. Uitgangspunt is
een gezonde lunch. Dus geen toetjes, snoep of
chocoladewafels. Wel brood, groente en fruit.
Kijk bij het vullen van de trommel ook even hoeveel uw
kind normaal thuis eet. 4 broodjes is vaak echt teveel.
In de komende weken zullen we regelmatig met het
team evalueren. Het is dus mogelijk dat we sommige
afspraken nog een beetje aanpassen of verder
aanvullen. Daarover houden we u op de hoogte.
We zijn ook erg benieuwd naar uw ervaringen, loop
gerust even binnen of stuur een mailtje naar
directie@bs-goedeherder.nl.

INFORMATIE-AVOND 15 SEPTEMBER
Op maandag 15 september is er in iedere groep een
informatie-avond voor de ouders. De leerkrachten gaan
dan vertellen en laten zien wat uw kind dit schooljaar
gaat leren en doen. Hiervoor krijgt u binnenkort een
uitnodiging met een aanmeldstrookje. We verwachten
alle ouders.

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL
Op de achterzijde van deze pagina van de ouderkrant
vindt u de verkeersregels die gelden rondom onze
school. Wij vinden de veiligheid van onze leerlingen erg
belangrijk en vragen u dit aandachtig te lezen.

DRINGENDE OPROEP VAN DE VERKEERSOUDER
We mogen als school al jaren een beroep doen op
ouders die er als verkeersbrigadier voor zorgen dat
onze kinderen veilig op school kunnen komen.
Verkeersbrigadiers staan 1 of 2 keer in de week
ongeveer 20 minuten klaar om de kinderen te
begeleiden bij het oversteken. Ze doen dit aan de
Straakvense Bosdijk (bij de flat) en op de
Montgolfierstraat (bij de verkeersdrempel).
Op dit moment hebben we nog twee open plekken in
het rooster. We zoeken dus nog nieuwe brigadiers en
wel op de maandagochtend van 8.10 uur tot 8.30 uur
op de Straakvense Bosdijk en op donderdagochtend
van 8.10 uur tot 8.30 uur op de Montgolfierstraat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
onze verkeersouder Tineke Vincent op
telefoonnummer 559198.

OPROEP AAN OUDERS VAN GROEP 1
De leerkrachten van groep 1 willen aan de ouders
vragen om te zorgen voor reserve ondergoed en een
broek voor hun kind. Deze spullen blijven op school
voor eventuele ongelukjes en worden per kind in een
tas bewaard.

DOE-MEE-KIDS,
gratis activiteiten bij Kunstkwartier!
Heb je zin om te zingen, dansen, muziek te maken of
toneel te spelen? Of ben je liever met verf, klei en
andere materialen bezig? Kunstkwartier gooit de
eerste week van september de deuren open. De hele
week kun je gratis proeflessen volgen. Meer informatie
hierover vind je op www.kunst-kwartier.nl.
Op woensdag en vrijdag maken we er echt een feestje
van met de Doe-Mee-Kids!

