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Beste ouders,

UITDELEN VAN KERSTKAARTEN

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2014;
nummer 6. Na de sfeervolle adventsvieringen en
morgen nog een fantastische kerststerrenzoektocht,
sluiten we vrijdag de voorbereidingen naar kerst al
weer af met onze jaarlijkse kerstviering in de aula en
in de groepen. Tot slot kijken we ook alvast vooruit
naar januari.

Net als bij uitnodigingen voor kinderfeestjes, willen we
ouders en kinderen vragen om kerstkaarten na
schooltijd uit te delen of rond te brengen en niet in de
klas. Dit om eventuele teleurstelling bij kinderen te
voorkomen.

Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in
2014 de handen uit de mouwen stak voor onze school.
Veel of weinig, groot of klein. Alles was belangrijk
genoeg om nu, aan het eind, een welgemeend
dankjewel te zeggen voor alle hulp.
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor 2015. Ik hoop dat we elkaar ook in het
nieuwe jaar veel zullen spreken!
De school begint weer op dinsdag 6 januari.
Ingeborg Schrama, directeur

KERSTMIS OP SCHOOL
In de aula van onze school hebben we al 3 keer een
sfeervolle adventsviering gehad. Herders zorgden voor
gezelschap en hun schaapjes brachten warmte.
Elfjes brachten licht in de duisternis en twee wijze
mannen vertelden mooie verhalen. Iedereen op weg
naar het Kerstfeest! Aanstaande vrijdag vieren we
samen het Kerstfeest, eerst in de aula en daarna
gezellig in de eigen klas. Vrolijk Kerstfeest allemaal!

INLEVEREN RAPPORTMAPPEN
Op 7 november heeft uw kind het eerste rapport mee
naar huis gekregen. Van veel kinderen hebben we de
rapportmappen al terug gekregen. Heeft uw kind de
map nog niet ingeleverd, wilt u dat dan deze week nog
doen.

PARKEREN SPACESCOOTERS EN STEPPEN
Steeds meer kinderen komen met een spacescooter of
step naar school en zetten deze binnen bij de
kapstokken. Omdat het hierdoor erg vol en gevaarlijk
wordt in de gangen, willen wij u vragen om vanaf de
kerstvakantie de spacescooters en steppen gewoon
buiten in de fietsenstalling te plaatsen (met een
kettingslot).

EXTRA VRIJE MAANDAG 5 JANUARI!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij maandag 5 januari een
studiedag op school.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten! Een extra lang weekend nog
dus voor iedereen.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 7 januari 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.
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JANUARI TOETSMAAND
Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden meteen na de kerstvakantie de
Cito middentoetsen afgenomen. Dit is een van de
manieren waarop we volgen hoe onze leerlingen zich
ontwikkelen. Op het eerstkomende rapport van 6 maart
worden de uitslagen hiervan verwerkt.
In de groepen 8 krijgen de kinderen deze periode te
maken met de Cito eindtoets.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
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 erg veel
broodtrommels en fruitbakjes maar ook jassen, kleren
en dergelijke.
Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt voor
de kerstvakantie helemaal leeggehaald en dan gaat
alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

DOE MEE IN DE KERSTVAKANTIE MET JIBB!
Zin in een sportieve kerstvakantie? Je kunt met ons gaan
twirlen, dansen, voetballen, judoën, fitnessen en nog
heel veel meer! Jibb laat jong én oud bewegen!
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen
meedoen aan deze vakantie.
Krijg je nu al de sportkriebels?
Kijk op www.jibbhelmond.nl voor alle activiteiten en
geef je op!

OUDER EN KIND SPORTCARROUSEL

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

Wat gaan we doen?
Dat is een verrassing! Ik verklap alleen dat de lessen heel
divers zijn; van een inspannende bootcamp tot een
ontspannende les Tai Chi van StudioMarychi.

Voor wie?
Ouders samen met de kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Wanneer:
Data: dinsdag 20, 27 januari, 3, 10, 24 februari, 3, 10,
17 maart.
Tijd : 16.30 – 17.30 uur.
Locatie:
Gymzaal tegenover De Goede Herder school.
Doe gezellig mee!
Deelname is GRATIS!
Opgeven kan digitaal via onze site
http://jibbhelmond.nl/activiteit/ouder-en-kindsportcarrousel-blok-2
Heb jij vragen of kun je niet digitaal inschrijven?
Neem dan contact op met de buurtsportcoach HelmondOost Marloes Faesen: marloesfaesen@jibbhelmond.nl
06–16135810.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Kerststerrenzoektocht en kerstmarkt
Morgenavond 17 december organiseert Bassie in
samenwerking met het team van onze school en de
scouting een kerststerrenzoektocht voor alle kinderen
van groep 1 t/m 8 en hun ouders. U heeft hier al eerder
uitgebreide informatie over ontvangen.
Vertrek vanaf school tussen 18.30 en 18.45 uur.
Na afloop van de kerststerrenzoektocht houden we
weer een kerstmarkt op school en een loterij met
mooie prijzen. Daar bent u van harte welkom.
Er zijn natuurlijk weer volop warme hapjes en lekkere
drankjes te koop. Ook kunt u genieten van
verschillende optredens op het podium buiten.
Kom ook, altijd heel gezellig! Rond 20.30 uur wordt de
avond weer afgesloten.

