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Beste ouders,
Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant, het is
nummer 8 van 12 februari 2015. Het is bijna carnaval.
Ook op school is dit een thema van groot belang: de
verkiezing van onze prins Josua en prinses Djoeni, het
versieren van de school en natuurlijk het vieren van het
schoolcarnaval op vrijdag 13 februari.
Ingeborg Schrama, directeur

PERSONEEL
• Op 7 februari is Thijn geboren. Hij is de zoon van
juffrouw Eveline uit groep 1B. Hij maakt het prima
net als zijn ouders en trotse zusjes Emma en Vieveke.
Proficiat met Thijn namens ons allemaal.
Na de zomervakantie komt juffrouw Eveline weer
terug naar school.
• Na de carnavalsvakantie zal juffrouw Emily van groep
7A gedurende 4 weken afwezig zijn. Zij wordt tijdens
deze periode, van maandag 23 februari t/m vrijdag
20 maart, vervangen door juffrouw Sanne van de
Kerkhof. Op dinsdag en woensdag zal juffrouw Diny
er gewoon zijn.
• Juffrouw Inge van groep 3C is vanaf gisteren weer
terug op school na haar zwangerschapsverlof.
Zij staat op donderdag en vrijdag in haar eigen groep
en op de woensdag helpt zij mee in diverse andere
groepen.

CARNAVAL OP SCHOOL
Ook dit jaar wordt er weer een hele happening gemaakt
van het carnavalsfeest op school. Afgelopen maandag
zijn de prins en prinses gekozen uit de groepen 8.
Vanaf die dag bezoeken prins Josua en prinses Djoeni
‘s middags de onderbouwgroepen.
Op vrijdag 13 februari vieren we carnaval met de hele
school. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen.
Daar gaan ze allerlei activiteiten en spelletjes doen in
carnavaleske sfeer.

De kinderen krijgen een traktatie en hoeven daarom
geen fruit mee te nemen.
We sluiten het feest af met een gezellig half uurtje
waarbij naar hartenlust gehost en gedanst kan worden!
Om dit ook gezellig te houden willen wij u vragen om
geen serpentines of confetti mee te geven, ook niet in de
vorm van spuitbussen.

RAPPORTEN
Vrijdag 6 maart krijgen alle kinderen het tweede rapport
mee naar huis. Natuurlijk zit ook dit rapport weer netjes
opgeborgen in de mooie rapportmap. In de rapportmap
zit de herfstrapportage en het tweede, meer
uitgebreide, rapport. U mag deze rapporten eruit halen.
Zou u de lege map daarna zo spoedig mogelijk mee
terug naar school willen geven?
Mocht u de map kwijt zijn, heeft u de mogelijkheid een
nieuwe map te kopen op school voor € 2,50 bij de
administratie; anders krijgt uw kind het rapport in een
envelop mee naar huis.

OUDERGESPREKKEN
In de week van 23 februari krijgt uw kind een
uitnodiging mee voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden op maandag 9 maart of donderdag 12 maart.
Tijdens deze avonden staat de koffie en thee voor u
klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.
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CARNAVALSVAKANTIE
Van maandag 16 t/m vrijdag 20 februari is de school
dicht, vanwege de carnavalsvakantie. Alle kinderen zijn
dan vrij. Wij wensen iedereen fijne dagen en zien elkaar
weer op maandag 23 februari!

JIBB DAAGT JONG ÉN OUD UIT VOOR EEN ACTIEVE
CARNAVALSVAKANTIE!
Zin in een actieve carnavalsvakantie (18-20 februari)?
Je kunt met ons gaan zwemmen, beeballen, acrogymen,
kickboksen en nog heel veel meer!
Kijk op onze website voor alle activiteiten, tijden en
locaties én meld je aan! www.jibbhelmond.nl.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 25 februari 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.

NL DOET
Het Oranje Fonds
organiseert op vrijdag 20
en zaterdag
21 maart 2015, samen
met duizenden
organisaties in het land,
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert
iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te
steken. Ook basisschool De Goede Herder wil hieraan
meedoen. Op zaterdag 21 maart willen wij van 9.00 uur
tot ongeveer 13.00 uur de stekelige struiken langs de
muren van de school flink snoeien. We zijn hiervoor op
zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Heeft u zin
en tijd? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te
sturen naar juffrouw Connie
c.schellens@bs-goedeherder.nl

BIBLIOTHEEK HELMOND NOG TOT 1 APRIL OP
ZONDAGMIDDAG GEOPEND
In de wintermaanden
is de Bibliotheek aan
de Watermolenwal op
zondag geopend van
12.00 tot 16.00 uur.
Elke zondag is er een activiteit.
Op de volgende zondagen zijn er activiteiten speciaal
voor kinderen:
• Zondag 22 februari:

Een leuke middag vol Frozen plezier! Maak je eigen
Elsa-kroon, zing alle liedjes uit de film, doe leuke
spelletjes met Olaf en leer een echte laat-het-losdans!
• Zondag 1 maart:

Indianenmiddag: word een echte indiaan, geniet van
een indianenverhaal en beleef allerlei indianenavonturen.
• Zondag 22 maart:

Dansworkshop: we leren een leuke dans onder
leiding van dansjuf Anne.
• Zondag 29 maart:
Paasmiddag: kom alvast in de Paassfeer met
allerhande doe-activiteiten.
De activiteiten zijn voor kinderen van 4-10 jaar en duren
van 14.00-15.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is
gewenst via activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhelmondpeel.nl.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
Let op: De witte kast met gevonden voorwerpen bij de
ingang van de kleuters wordt morgen helemaal
leeggehaald en dan gaat alles weg. Dus bent u iets
kwijt; kom op tijd even kijken.

