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Beste ouders,
Dit is de OUDERKRANT van onze school.
Het is een nieuwsbrief die minstens één keer per
maand per e-mail naar u toe wordt gestuurd.
Met de ouderkrant informeren we u over zaken vanuit
de school. We hopen dat u onze ouderkrant meteen
even doorleest en hebt u vragen of opmerkingen: kom
even langs of bel met 599745.
Ingeborg Schrama, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn vorige week prima van start gegaan. Ruim 360
kinderen liepen onder onze welkomstbogen door.
We hebben er allemaal weer zin in!

 Activiteitenkalender wordt schoolkalender:
Elk jaar krijgt u van ons de activiteitenkalender.
Dit jaar hebben we die in een ander jasje gestoken en
noemen deze voortaan onze “schoolkalender”.
Hij wordt eenmalig, aan het begin van het schooljaar,
verstrekt. U ontvangt hem eind van deze week, via
het oudste kind van het gezin.
 Wegbrengen kleuters en groepen 3 en 4:
De ouders van de kleuters mogen hun kinderen naar
de klas brengen. Voor de zelfstandigheid van de
kinderen is het wel goed om de kinderen meteen te
leren om zelf hun jas op te hangen en hun fruit weg
te leggen. Omdat we om 8.30 uur willen beginnen, zal
er net voor die tijd een bel gaan, zodat u weet dat het
tijd is om afscheid te nemen en naar buiten te gaan.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan natuurlijk zelf
naar binnen, door de ingang bij de groepen 4.
Ze behoren nu ook tot de grote kinderen van de
school. De kleuteringang is echt alleen bedoeld voor
het halen en brengen van de kleuters.
 Inloop:

Kinderen mogen ’s morgens zelf naar binnen gaan
vanaf 10 minuten vóór tijd. Op de speelplaats gaat
dan de 1e bel en bij de kleuters gaat dan de
schooldeur open. Om 5 minuten vóór tijd gaat de 2e
bel: nu móeten alle andere kinderen naar binnen.
Om 8.30 uur is de school begonnen. Wie later is,
komt dan te laat.
De schooldeuren zijn al dicht en deze kunnen niet
meer van buiten af open. Alleen de hoofdingang aan
de Montgolfierstraat blijft open, even omlopen dus.
Er zijn dit jaar 16 groepen, 4 kleutergroepen en alle
groepen 3 t/m 8 dubbel. In het voorjaar wordt er ook
weer een instroomgroep gestart voor de allerjongste
kleuters.
 Onze schoolgids wordt niet meer op papier

meegegeven. Praktische informatie over onze school
kunt u vinden op onze website
www.bs-goedeherder.nl.
Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u de
schoolgids toch graag op papier hebben, dan kunt u
hiervoor bij de administratie terecht.

 Ophalen kleuters:

De leerkrachten komen na school met de klas naar
buiten en gaan altijd op dezelfde plek staan (iedere
klas heeft een eigen plek met een eigen kleur). Het is
de bedoeling dat u uw kind bij de leerkracht ophaalt.
Op deze manier kan de leerkracht goed zien of alle
kinderen opgehaald worden. Natuurlijk mag u al bij
de plek gaan staan waar uw kind naar toe komt.
Zorgt u er wel voor dat er voldoende plaats is voor de
kinderen en voor de andere klassen die hier nog langs
moeten lopen?
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 Fietsen:

Omdat er veel kinderen met de fiets komen, willen
we, net als vorig jaar, een afspraak maken over het
stallen van de fietsen. De kinderen van de groepen 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.
 Woensdag speeldag:

Elke woensdag mogen de kinderen van de groepen 3
t/m 8 klein buitenspelmateriaal mee naar school
brengen om tijdens de pauze mee te spelen.
De kinderen krijgen een dag ervoor een seintje van
hun leerkracht!
 Gegevens kinderen

Vorige week maandag heeft uw kind een brief
meegekregen om al de gegevens van uw kind(eren)
nogmaals een keertje goed aan ons door te geven.
We zijn vanaf dit nieuwe schooljaar gestart met een
nieuw systeem voor de leerling administratie en we
willen zeker weten dat alle gegevens goed staan
ingevoerd in het nieuwe systeem. Graag zien wij alle
briefjes terug uiterlijk vrijdag 11 september.
Als alle gegevens zijn gecontroleerd en ingevoerd
krijgt uw kind, waarschijnlijk in de loop van volgende
week, een klassenlijst mee naar huis met alle namen,
adressen en telefoonnummers van de kinderen uit de
klas. Makkelijk om te bewaren!

 Gymrooster:

- Maandag:
08.30 – 09.30 uur: meneer Patrick 4a
09.30 – 10.30 uur: meneer Robert 6b
10.30 – 11.20 uur: juffrouw Manon/Margareth 5a
11.20 – 12.15 uur: meneer Tim/juffrouw Karin 8a
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Laura/Floortje 3a
13.30 – 14.30 uur: meneer Fred 8b
- Dinsdag:
08.30 – 09.30 uur: juffrouw Ines 4b
09.30 – 10.30 uur: juffrouw Maike 6a
10.30 – 11.20 uur: juffrouw Josanne 5b
11.20 – 12.15 uur: juffrouw Diny/Emily 7a
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Kim 3b
13.30 – 14.30 uur: meneer Johny 7b
- Woensdag:
08.30 – 09.30 uur: meneer Tim/juffrouw Karin 8a
09.30 – 10.30 uur: meneer Robert 6b
10.30 – 11.30 uur: meneer Patrick 4a
11.30 – 12.30 uur: juffrouw Manon/Margareth 5a
- Donderdag:
08.30 – 09.30 uur: juffrouw Diny/Emily 7a
09.30 – 10.30 uur: meneer Johny 7b
10.30 – 11.20 uur: geen les
11.20 – 12.15 uur: meneer Fred 8b
12.30 – 13.30 uur: juffrouw Ines 4b
13.30 – 14.30 uur: juffrouw Maike 6a
- Vrijdag:
08.30 – 09.30 uur: juffrouw Josanne 5b
09.30 – 10.30 uur: geen les
10.30 – 11.30 uur: juffrouw Laura/Floortje 3a
11.30 – 12.30 uur: juffrouw Kim 3b.
 Nieuwe lestijden topklas:
De topklas draait voortaan op maandag en dinsdag
van 12.45 tot 16.15 uur en op diverse vrijdagen van
8.30 tot 12.30 uur. Ouders van de desbetreffende
kinderen hebben hiervoor een rooster ontvangen.
De topklas is gestart per maandag 7 september.

EXTRA VRIJ I.V.M. STUDIEMIDDAG-/DAG
 Buitenschoolse opvang:
Als uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse
opvang, zou u dat dan z.s.m. aan de leerkracht door
kunnen geven, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat
deze kinderen op de juiste dagen meegaan met de
taxi.

Zoals u al in een eerdere ouderkrant heeft kunnen lezen,
hebben wij donderdagmiddag 17 september en vrijdag
18 september studiemiddag-/dag op school.
Dit betekent dat alle kinderen vanaf donderdag 17
september vanaf 12.00 uur vrij zijn en ook vrijdag
18 september de hele dag. De school is dan gesloten!
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PERSONEEL

INFORMATIEAVOND VO OUDERS GROEP 8

Stagiaires:
- Dit schooljaar hebben we drie stagiaires die met
hun laatste jaar van de pabo bezig zijn. Zij zijn op
vaste dagen in de klas en nemen ook regelmatig
taken van de leerkracht over. Als ouder zult u
merken dat de studenten voor en na school ook
bij de deur van de klas staan om uw vragen te
beantwoorden. Daarnaast zijn de studenten
aanwezig bij informatieavonden en gesprekken
met ouders.

Op donderdag 8 oktober 2015 organiseert SWV
Helmond-Peelland VO een informatieavond voor ouders
van leerlingen uit groep 8 die in 2016 de overstap gaan
maken naar het voortgezet onderwijs. Deze avond is
vooral bedoeld voor ouders met kinderen die in het
primair onderwijs extra onderwijsondersteuning nodig
hebben gehad. We vertellen u deze avond meer over de
wijze waarop de extra onderwijsondersteuning in het
voortgezet onderwijs wordt vormgegeven.

- Juffrouw Willeke is op maandag en dinsdag in
groep 3b van juffrouw Kim.
- Juffrouw Merle is op maandag en dinsdag in
groep 4a van meneer Patrick.
- Juffrouw Lisa is op maandag en dinsdag in
groep 8b van meneer Fred.
- Vanaf vorige week hebben we ook een stagiaire
van Roc Ter Aa op de administratie. Zij zal ook
uw eerste aanspreekpunt zijn aan de balie.
Haar naam is Youssra en zij is op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag op school
aanwezig van 8.00 tot 15.00 uur.
- Net als afgelopen schooljaar zijn ook dit schooljaar
de stagiaires Aaron en Cheyenne weer op school.
Zij studeren voor onderwijsassistent aan Roc Ter Aa
en ondersteunen de leerkrachten in de diverse
groepen.

De informatieavond start om 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur) en eindigt om 21.00 uur. Het vindt plaats bij
SWV Helmond-Peelland, Berkveld 19 in Helmond (bij de
Antoon van Dijkschool). Er wordt een korte presentatie
gegeven en er is voldoende ruimte om vragen te stellen.
Aanmelden kan via http://aanmelden-swv3008.nl/.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
vo@swv-peelland.nl of 0492-792700.

FLESSENACTIE 14 SEPTEMBER RONALDO
hallo allemaal
ik ben ronaldo kampen en ik zit in groep 7a
ik ben bezig met lege statiegeld flessen actie ophalen
voor het goede doel CIRCUS HERMAN RENZ
ik wil jullie vragen aan alle kinderen op mijn school
of jullie een lege statiegeld fles of meerdere
statiegeld flessen willen doneren voor het goede doel
groetjes ronaldo kampen

INFORMATIEAVOND 21 SEPTEMBER
Een nieuw schooljaar in een nieuwe groep.
We willen u graag vertellen en laten zien wat uw kind
dit schooljaar gaat leren en doen. Daarom is er op
maandag 21 september in groep 2 t/m 8 een
informatieavond voor de ouders. U heeft hiervoor
inmiddels een uitnodiging ontvangen met een
aanmeldstrookje. We verwachten alle ouders.
De ouders van kleuters die na de zomervakantie van
start zijn gegaan, hebben op deze avond een
kennismakingsgesprek met de leerkracht(en).
Ook deze ouders hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.

We willen Ronaldo graag een handje helpen. Dat
betekent dat u maandag 14 september a.s. lege
statiegeld flessen kan inleveren op school. U kunt de
flessen kwijt in de hal. Alvast bedankt namens Ronaldo.
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“DE TYPETUIN”
Dit jaar kunnen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8
thuis blind leren typen met behulp van de online tool:
De Typetuin, een adaptief systeem. De kinderen uit deze
groepen hebben inmiddels een uitgebreide
informatiebrief meegekregen over de typecursus.
Mocht uw kind mee willen doen aan deze typecursus
dan verzoeken wij u het antwoordstrookje in te vullen
en in te leveren in de witte brievenbus binnen bij de
ingang van de groepen 4.

VOORLEESEXPRESS
In Helmond gaat LEV groep van start met de
VoorleesExpress.
Een project waarbij
vrijwilligers kinderen
in gezinnen met een
taalachterstand
voorlezen. Op die
manier worden lezen
en taal in het gezin
bevorderd. Daarvoor
worden vrijwillige voorlezers en vrijwillige
voorleescoördinatoren gezocht. Meer informatie kunt u
lezen in de bijlage die bij deze ouderkrant is gevoegd.

HOOFDLUISCONTROLE
Woensdag 2 september heeft er in alle groepen weer
een hoofdluiscontrole plaatsgevonden.
Oproep:
Voor de hoofdluiscontroles komen we moeders tekort.
Wie wil ons verder helpen? 5 keer per jaar bij de start
van de eerste woensdagochtend na een vakantie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij juffrouw Mijke.

JIBB BEWEEGT MET UW KIND!
Geachte
ouder(s)/verzorger(s),
Ook dit schooljaar is JIBB er weer met een gaaf sporten beweegaanbod voor uw kind!
JIBB staat voor ‘Bewegen voor Jong en Oud’. Dit doen
we tijdens gymlessen, bij een naschools sportaanbod,
tijdens schoolvakanties, bij sportverenigingen en op
nog veel meer momenten. Het is niet alleen gezond
maar verbetert ook de schoolprestaties en is goed
voor de motorische en sociale ontwikkeling. JIBB wil u
graag helpen uw kind te laten bewegen.
Op school komt een sportprofessional van JIBB twaalf
keer per jaar in de gymles om de kinderen kennis te
laten maken met verschillende soorten sport en om
hen enthousiast te maken voor de verschillende
vormen van bewegen.
Dit jaar verzorgt JIBB speciaal voor de kleuters
beweeglessen en werken zij samen met de kinderen
naar het Beweegdiploma. Daarnaast bieden wij
naschools aanbod bij de school van uw kind om kennis
te maken met nieuwe sporten en zijn er speciale
beweegprogramma’s in elke wijk ter bevordering van
de gezondheid en motoriek.
Tijdens de activiteiten op school worden foto’s en
filmpjes gemaakt, deze worden verspreid via de social
media van JIBB. Mocht u hiervoor bezwaar hebben
dan kunt u dit voor 1 oktober 2015 via de mail kenbaar
maken aan JiBB: renetaal@jibbhelmond.nl
Laat uw kind na schooltijd kennis maken met tal van
sporten!
Kijk voor meer informatie, exacte tijden, locaties op
www.jibbhelmond.nl of volg ons via social media en
bekijk ons eigen YouTube kanaal
www.youtube.com/jibbhelmond
Met sportieve groet,
De Jibb professional bij uw kind op school is:
René Taal
Stichting Jibb
E: renetaal@jibbhelmond.nl

