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Beste ouders,
De tijd gaat snel. De Sint is weer in het land.
Op 15 november arriveerde hij in Nederland en de
volgende dag ook al in Helmond. Dus de hoogste tijd
voor onze OUDERKRANT nummer 5 van dit schooljaar
om u bij te praten. Leest u hem even snel helemaal
door? Dan bent u weer op de hoogte!
Ingeborg Schrama, directeur

We willen graag van u weten hoe het continurooster
bevalt. Sommige ouders hebben op andere momenten
een gesprek gehad met de leerkracht en mogelijk nog
geen formulier ingevuld. Hiervoor kunt u bij de balie in
de hal van school terecht. Het zou fijn zijn als we van
zoveel mogelijk ouders een reactie ontvangen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

AANMELDEN NIEUWE KLEUTERS

Op donderdag 27 november komt de schoolfotograaf
“van den Berg ID” op school om individuele foto’s van
de kinderen te maken en groepsfoto’s. Ook is er de
mogelijkheid om een gezinsfoto te laten maken.
Wilt u een gezinsfoto laten maken, vul dan het
aanmeldstrookje in van bijgevoegde brief en stop het
daarna in de witte brievenbus. Zonder strookje wordt
geen gezinsfoto gemaakt.

Net als vorig jaar hebben we geen aanmeldweek meer
op school. Nieuwe kleuters kunnen het hele jaar door
worden ingeschreven en rondgeleid door onze school.
Dit bevalt ons erg goed. We vinden het erg prettig en
ervaren het als zeer positief dat we meer tijd hebben
voor ouders en hun kind. Vandaar dat we ook dit
schooljaar geen aanmeldweek meer houden. We willen
daarom aan alle ouders vragen, die een zoon of dochter
van 2 of 3 jaar hebben, om even telefonisch contact op
te nemen met Mijke van Lieshout voor het maken van
een afspraak om hun kind in te schrijven.

SINTERKLAAS OP BASISSCHOOL DE GOEDE HERDER

INFORMATIEAVOND NIEUWE KLEUTERS

De sint en zijn pieten zijn weer in het land! Natuurlijk
doen wij als school mee aan dit kinderfeest.
De groepen 1 t/m 4 volgen het sinterklaasjournaal en
hebben dinsdag een eigen pietenzak gekregen om
hulppiet te spelen. Tevens hangt er een grote zak in de
klas waar hun brieven en werkjes voor de sint in
kunnen. Er zal regelmatig een piet langskomen om de
inhoud voor sint op te halen.
Op vrijdag 5 december zal de goedheiligman met zijn
pieten op bezoek komen. De groepen 1 t/m 5 zullen
hem in de aula van onze school ontvangen.
Samen maken we er een groot feest van!

Op dinsdag 9 december om 19.30 uur is er een
informatieavond voor de ouders van de kinderen die
tussen 1 januari en 1 juni vier jaar worden en hier op
school zullen gaan starten.

SCHOOLFOTOGRAAF

CONTINUROOSTER
Sinds dit schooljaar hanteren we een continurooster.
Dat betekent dat alle kinderen blijven eten op school.
Tijdens de ouderavonden van afgelopen week hebben
we u als ouders gevraagd om op school een
evaluatieformulier in te vullen.

GROEPEN 8 NAAR HET OORLOGSMUSEUM
Op maandag 10 en dinsdag 11 november zijn de
leerlingen van groep 8 naar het Oorlogsmuseum in
Overloon geweest. Dit was als introductie op het
onderwerp waar ze het de komende tijd over gaan
hebben: de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben daar een
rondleiding gekregen door het Nationaal Oorlogs- en
Verzetsmuseum. Ook hebben ze mogen rondkijken in
het Marshall Museum waar vele tanks, vliegtuigen en
andere legervoertuigen tentoongesteld staan.
Het was een leuke en leerzame dag!
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MEDIAMASTERS
De groepen 7 en 8 gaan meedoen aan MediaMasters,
een super spannend spel dat met de klas gespeeld
wordt tijdens de Week van de Mediawijsheid (21-28
november 2014). Een spel waarbij kinderen kritisch
leren kijken naar media (denk aan sociale media, maar
ook kranten, radio,
tv). De leerlingen
worden aan het
begin van de week
uitgedaagd om een
probleem op te
lossen door slim
gebruik te maken
van media. Hiervoor
moeten zij
samenwerken,
doorzetten en creatief zijn. MediaMasters duurt een
week en wordt elke dag ongeveer één uur in de klas
gespeeld. Voor de winnende klassen zijn mooie prijzen
te winnen. Waaronder een uitje voor de hele klas naar
Beeld en Geluid in Hilversum! Kijk voor meer
informatie op www.mediamasters.nl.

AMBRASOFT THUISGEBRUIK
Door onvoorziene omstandigheden zijn alle
thuisaccounts van Ambrasoft gedeactiveerd. Iedereen
die dit in het begin van het schooljaar heeft geactiveerd,
moet dit nogmaals doen met een nieuwe activatiecode.
Deze codes worden in de komende periode uitgedeeld
door de leerkrachten. In sommige groepen hebben de
leerkrachten de accounts zelf weer geactiveerd, dan kan
uw kind meteen weer aan de slag!

INFORMATIEAVOND CJG
“Het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen”
Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier. Ouders
bepalen zelf welke vaardigheden, waarden en gedrag
ze bij hun kinderen willen aanmoedigen. Maar er zijn
basisvaardigheden die elk kind in zijn leven nodig heeft.
Het gaat om vaardigheden als:
- respectvol kunnen omgaan en rekening kunnen
houden met andere mensen;
- goed kunnen communiceren;
- positief denken en zelfwaardering hebben;
- zelf problemen kunnen oplossen;
- op eigen benen kunnen staan en zelfredzaam zijn.
Deze avond geeft een aantal suggesties die je kunnen
helpen om jouw kinderen deze vaardigheden aan te
leren zodat zij zich zullen ontwikkelen tot volwassenen
die vertrouwen hebben in zichzelf, en sociaal en
zelfstandig zijn. Doelgroep, ouders van kinderen tot 12
jaar.
De bijeenkomst is gratis!
Aanmelden kan t/m 20 november via het onderstaand
emailadres of telefoonnummer. Ook via de website
(www.cjghelmond.nl) is aanmelden mogelijk!
Graag o.v.v. Zelfvertrouwen.
Waar

: Basisschool De Goede Herder,
Montgolfierstraat 71 te Helmond
Wanneer : maandag 24 november 2014
Tijd
: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 tot
21.30 uur.
Mail
: info@cjghelmond.nl
Telefoon : 0800 - 5566555 (gratis).

VANUIT DE OUDERVERENIGING
ONTDEKHOEK DEN BOSCH
De kinderen van groep 5 hebben bij de leesmethode
“Estafette” gelezen over de Proefjeshoek in
‘s-Hertogenbosch. Deze is echt te bezoeken.
Op de site: www.ontdekhoek.nl staat alle informatie
voor een leuk dagje uit.

Bij deze ouderkrant zit ook een schrijven voor de
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De voorkeur gaat uit
naar betaling via eenmalige machtiging. Hiertoe dient u
het bijgevoegde incassoformulier in te vullen en in de
witte brievenbus te stoppen naast de hoofdingang.
Contant betalen op school mag wel maar liever hebben
wij dit niet. De makkelijkste en veiligste manier is toch
om het per bank te doen. U mag het natuurlijk wel zelf
overschrijven op onze rekening. Het rekeningnummer is:
NL79 ABNA 049.649.4414.

