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Beste ouders,

MAANDAGAVOND 23 MAART BHV-OEFENING

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 9 van dit schooljaar, datum 5 maart
2015, met weer informatie uit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer
helemaal bij.

Op maandagavond 23 maart hebben we op school een
BHV-oefening samen met de brandweer.
Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen van groep 8 die
mee willen helpen. De kinderen van groep 8 hebben
hierover een brief gekregen.
Meedoen kan alleen met toestemming van de ouders.
Mag uw kind meedoen, lever het antwoordbriefje dan
uiterlijk 13 maart in bij de leerkracht.

Ingeborg Schrama, directeur

RAPPORTEN
Morgen 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 twee rapporten
eruit halen. Zou u de 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
Op maandag 9 maart en donderdag 12 maart vinden de
oudergesprekken plaats. Een uitnodiging voor het
oudergesprek heeft uw kind vorige week mee naar huis
gekregen. Tijdens deze avonden staat de koffie en thee
voor u klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.

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.

PROJECT OP STAP MET JET & JAN
Op school zijn we in de groepen 5 gestart met het
project Op stap met Jet & Jan, jong in 1910.
Achtergrondinformatie bij het project
In het project Op stap met Jet & Jan staat het begrip
“een eeuw geleden” centraal. Aan de hand van het
voorleesverhaal over Jet en Jan gaan de kinderen zich
bezig houden met het leven in de eigen woonplaats in
1910. Zij doen dat eerst in een paar lessen op school en
gaan vervolgens naar het museum.
In het museum
In het Jan Visser Museum komen de kinderen echte
spullen uit de tijd van Jet en Jan tegen. Ze zien
bijvoorbeeld leitjes, griffels en een koffiemolen. Ze doen
klusjes en spelletjes die Jet en Jan ook deden. Hoe zagen
kinderen er eigenlijk uit, honderd jaar geleden? Daar
komen de kinderen allemaal achter in het museum.
Groep 5a is vandaag geweest en groep 5b gaat
donderdag 12 maart.

THEMA “ZIEK ZIJN” KLEUTERGROEPEN
In de kleutergroepen zijn we al twee weken aan het
werk over het thema “ziek zijn”. Op donderdagmiddag
12 maart om 14.15 uur zijn de ouders van groep 1-2
van harte welkom om in de klas te komen kijken en
luisteren wat de kinderen allemaal geleerd hebben.

VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Verslag medezeggenschapsraad 7 januari 2015
De MR heeft besloten om na elke bijeenkomst een kort
verslag te maken van wat er is besproken.
Zo blijft u op de hoogte.
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De oudergeleding van de MR heeft een cursus gevolgd
en is nu nog meer op de hoogte van de werkzaamheden
binnen de MR.
De MR gaat de komende tijd het schoolplan bekijken en
aangeven of er veranderingen of aanpassingen gedaan
moeten worden. De verkeersveiligheid rond de school
blijft een belangrijk item, waar we met z’n allen aan
moeten werken.
Via het overleg Passend Onderwijs komen regelmatig
verslagen en deze zijn op de site te vinden. De MR wil
wel dat de onderdelen beter te vinden zijn op de site.

Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een
aantal informatieavonden voor ouders van kinderen in
de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij
ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en
schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk
wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust
verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw
kind kunt veranderen.

Gezocht: enthousiaste ouder
De Medezeggenschapsraad van basisschool de Goede
Herder is op zoek naar een enthousiaste ouder die
namens de school zitting wil nemen in de
Ondersteuningsplanraad. Dit is een
samenwerkingsverband van alle basisscholen in de
regio, in het leven geroepen door de komst van het
Passend Onderwijs. Het gaat om ongeveer 6
bijeenkomsten(avond) per jaar die u bijwoont .
Bent u die enthousiaste ouder die wij zoeken of wilt u
nog wat informatie dan kunt u terecht bij juffrouw
Ingeborg en natuurlijk bij de mensen van de MR.
(gelieve uiterlijk 25 maart)
Callista van Beek heeft dit vanaf het begin voor onze
school gedaan, maar heeft laten weten hiermee te
willen stoppen. Wij bedanken haar via deze weg voor
al haar inzet!

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking
met gastsprekers van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s
een aantal informatieavonden over bedplassen.
Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit
probleem. Ook bespreken we uitgebreid de
verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.

SCHOOLVAKANTIES 2015 - 2016

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan
via onze website www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook
meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u
terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 0880031422.

De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn
inmiddels bekend:
• Start:
maandag 31 augustus
• Herfstvakantie: 26 oktober t/m 30 oktober
• Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari
• Carnaval:
8 februari t/m 12 februari
e
• 2 paasdag:
28 maart
• Meivakantie:
25 april t/m 6 mei
e
• 2 Pinksterdag: 16 mei
• Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september.

VANUIT DE GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven
logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!

U bent van harte welkom op:
• Donderdag 9 april 2015:
Kapel Elkerliek ziekenhuis, Helmond.
• Dinsdag 2 juni 2015:
St. Anna ziekenhuis, Geldrop.
Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de
avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten
voor deze avond zijn 3 euro.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Bingo-avond vrijdag 13 maart
Vrijdag 13 maart is er weer een BINGO-avond.
Meer informatie hierover heeft u reeds ontvangen.
Vergeet niet om de roze brief in te vullen en in de witte
brievenbus te stoppen. Ben je deze kwijt, haal er dan
eentje bij meneer Johny. Net als vorig jaar kun je op
deze gezellige avond weer geweldige prijzen winnen.

