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Beste ouders,

DE SPONSORLOOP

De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop
herfst, de blaadjes vallen. De eerste rapporten gaan
volgende week vrijdag mee en de week daarna zijn de
eerste oudergesprekken. Natuurlijk staan de koffie en
de thee dan weer voor u klaar!
Kijken we vooruit: over twee weken komt de Sint
weer in het land. Dus de hoogste tijd voor onze
OUDERKRANT nummer 4 van dit schooljaar om u bij
te praten. Leest u hem even snel helemaal door, dan
bent u weer op de hoogte!

De sponsorloop was ook dit jaar weer een groot

Ingeborg Schrama, directeur

succes!!! Het weer was geweldig en er waren volop
toeschouwers die de kinderen hebben aangemoedigd.
Papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms,
tantes, teveel om op te noemen! HARTELIJK DANK!!!!!!!
Onze kinderen hebben zich van hun beste kant laten
zien. Met het lopen van de rondjes hebben we op een
paar euro na € 4000,- opgehaald!!!
Een deel van het geld komt ten goede aan Nicaragua, we
doneren aan de kindervakantieweek Helmond-Oost en
we gaan investeren in buitenspeelgoed voor onze eigen
school.
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EXTRA VRIJE DAG: WOENSDAG 19 NOVEMBER!!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij woensdag 19 november
een studiedag op school.

Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten!
SCHOOLONTBIJT
We doen mee met Het Nationaal Schoolontbijt.
Op woensdag 5 november mogen alle leerlingen naar
school komen zonder thuis te hebben ontbeten.
Want dat doen we met z’n allen op school.
Veel kinderen slaan
’s ochtends nog steeds hun
ontbijt over, blijkt uit
verschillende onderzoeken.
Of ze ontbijten niet gezond.
Terwijl juist voor
schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is.
En het is ook nog eens leuk
om samen te ontbijten.
Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000
kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten.
Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat
al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.

Met de vogeltjesverkoop hebben we rond de
vogeltjes verkocht, super! Wij willen alle mensen die
geholpen hebben enorm bedanken voor alle steun en
hulp!! Fijn dat de kinderen zich daardoor zo betrokken
hebben gevoeld!

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Vrijdag 7 november krijgt uw kind het eerste (korte)
rapport mee naar huis. Het is de bedoeling dat u dit
rapport thuis bekijkt en het dan weer in de map mee
terug geeft naar school. Sommige kinderen hebben hun
rapportmap nog thuis liggen van voor de zomervakantie.
Graag zo snel mogelijk weer inleveren op school.
Bij deze ouderkrant ontvangt u ook een uitnodiging voor
het eerste oudergesprek.

HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS
U weet het: elke dag twee keer heel veel ouders rond de
school met het brengen en halen van uw kind(eren).
Wij vragen daarom uw aandacht voor onderstaande
“huisregels”. Op deze manier is het voor iedereen
prettiger en vooral voor de kinderen veiliger!
• Kinderen op tijd brengen: de lessen beginnen om
8.30 uur, dan verwachten we alle leerlingen IN de klas!
• Alleen parkeren in de parkeervakken.
• Niet parkeren bij de garages Icarusflat en de keerlus.

Ouderkrant
30 oktober 2014
• Niet fietsen op de boulevard; dit is het brede trottoir
voor de school.
• Fietsen stallen in de fietsenrekken en niet voor de
heg. De kinderen van groep 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.
• Houdt onze boulevard schoon en gooi daar geen
afval en sigarettenpeuken neer.

EVEN VOORSTELLEN… TANJA JONKERS
In de ouderkrant van 1 oktober jl. hebben jullie kunnen
lezen dat ik voortaan in het schoolbestuur van
basisschool De Goede Herder zit. Nu wil ik mezelf nog
even voorstellen. Mijn naam is Tanja Jonkers en de
mama van Lotte en Floor en getrouwd met Mattijs.
Ik ben zelf alweer ruim 18 jaar juf op basisschool De Vlier
in Brouwhuis. Op dit moment geef ik, met veel plezier
en enthousiasme, les in groep 4/5. Wat ik erg belangrijk
vind, is dat kinderen elke dag met veel plezier naar
school kunnen komen en in een veilige leeromgeving
zichzelf kunnen ontplooien. Maar ook belangrijk is dat
een school goed functioneert, met juiste inzichten en
open staat voor ontwikkelingen. Ik wil graag hier mede
een bijdrage leveren binnen het schoolbestuur.
Ondertussen heb ik mijn 1e bestuursvergadering achter
de rug en de volgende staat weer voor de deur.
Groetjes Tanja Jonkers

TYPECURSUS TYPETUIN
Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich nog
steeds opgeven voor de online typecursus “typetuin”.
Uitgebreide informatie hebben de kinderen reeds mee
naar huis gekregen. Mocht deze informatie toch niet bij
u zijn aangekomen, opgeven kan nog. Een inschrijfformulier is te krijgen bij de eigen leerkracht of bij
juffrouw Mechteld. Voor meer informatie zie
www.typeopleiding.nl.

OUDER EN KIND SPORTCARROUSEL
Samen met je kind sportief bezig zijn, werken aan jullie
onderlinge band en samen nieuwe leuke sporten
ontdekken!

Tijdens de Ouder en Kind Sportcarrousel van Stichting
Jibb kunt u samen met uw kind direct na schooltijd
gezellig meedoen.
Wat gaan we doen?
Dat is nog een verrassing! Maar ik verklap dat de
lessen heel divers zijn, van een inspannende bootcamp
tot een ontspannende les Tai Chi.
Wat kost het?
Helemaal niks!
Voor wie?
Ouders met hun kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar.
Wanneer?
BLOK 1:
Data : dinsdag 4, 11, 18, 25 november, 2, 9, 16
december 2014
Tijd
: 15.30-16.30 uur
Locatie : gymzaal van de Silvester Bernadette school.
BLOK 2:
Data : dinsdag 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 3,
10, 17 maart 2015
Tijd
: 16.30-17.30 uur (let op! 1 uur later dan blok 1!)
Locatie : gymzaal bij de Goede Herder school.
Hoe kan ik me opgeven?
U kunt zich tot 3 dagen voor het begin van het blok, per
blok opgeven door het inschrijfformulier in te vullen op
de website: www.jibbhelmond.nl/activiteit/ouder-enkind-sportcarroussel/.
Let op! Vol = vol, dus wacht niet te lang met opgeven!
Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw
buurtsportcoach Marloes Faesen:
marloesfaesen@jibbhelmond.nl, 06 - 16135810.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Zaalvoetbaltoernooi in de herfstvakantie
Mede dankzij de tactische en talentvolle coaches, was
het zaalvoetbaltoernooi een groot succes!
Zowel jongens als meisjes uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7
en 8 hebben mee gedaan. De kinderen hebben veel
plezier aan deze dag beleefd en hun stinkende best
gedaan. Alle teams hebben ook meegespeeld in de
finalerondes en een beker in de wacht weten te
slepen. Dit belooft wat voor het veldvoetbaltoernooi
wat er dit jaar nog aan komt!
Sportieve groet, Bassie

