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Beste ouders,

SCHOOLONTBIJT

De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop herfst,
de blaadjes vallen. De eerste rapporten gaan volgende
week vrijdag mee en de week daarna zijn de eerste
oudergesprekken. Natuurlijk staan de koffie en de thee
dan weer voor u klaar!

We doen mee met het Nationaal Schoolontbijt.
Op dinsdag 10 november mogen alle leerlingen naar
school komen zonder thuis te hebben ontbeten.
Want dat doen we met z’n allen op school.
Veel kinderen slaan
’s ochtends nog steeds
hun ontbijt over, blijkt uit
verschillende
onderzoeken.
Of ze ontbijten niet
gezond. Terwijl juist voor
schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is.

Kijken we vooruit: over twee weken komt de Sint weer
in het land. Dus de hoogste tijd voor onze
OUDERKRANT nummer 3 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

NIEUWE KINDERBRIGADIERS
Sinds deze week staan er nieuwe kinderbrigadiers op
onze oversteekplaatsen aan
de Montgolfierstraat en op
de Straakvense Bosdijk.
Het zijn jongens en meisjes
van groep 7, die deze taak
hebben overgenomen van
groep 8 (Bedankt, bedankt!).
We hebben nu weer een
volledige ploeg en ze zullen
er staan, voor de veiligheid
van alle overstekende
kinderen.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Vrijdag 13 november krijgt uw kind het eerste (korte)
rapport mee naar huis. Het is de bedoeling dat u dit
rapport thuis bekijkt en het dan weer in de map mee
terug geeft naar school. Sommige kinderen hebben hun
rapportmap nog thuis liggen van voor de zomervakantie.
Graag zo snel mogelijk weer inleveren op school.
Deze week ontvangt u ook een uitnodiging voor het
eerste oudergesprek.

En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten.
Om dat te ervaren gaan ook dit jaar ruim 500.000
kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen ontbijten.
Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen ervoor dat
al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.
Uitgebreide informatie over het Nationaal Schoolontbijt
vindt u in de bijlage bij deze ouderkrant en op
onderstaande site
www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt

BURGEMEESTERSONTBIJT
Namens burgemeester Elly Blanksma, wethouder
Margreet de Leeuw en het bestuur van de Stichting Jong
Helmond Lekker Gezond zijn wij uitgenodigd om met vijf
kinderen van school aan te sluiten bij het zogenaamde
“burgemeestersontbijt”, omdat wij één van de acht
“gezonde” basisscholen zijn binnen Helmond.
De burgemeester gaat op maandag 9 november samen
met o.a. de vijf kinderen van onze school ontbijten in het
restaurant van de Praktijkschool. De kinderen van onze
school die mogen deelnemen zijn: Jayden Arnoldussen
(groep 3), Rephaël M’pembele (groep 4), Suus Vincent
(groep 5), Armands Ziedins (groep 6) en Assim Elkhayati
(groep 8). Zij zijn allemaal jarig in de week van het
Nationaal Schoolontbijt. Juffrouw Ingeborg zal met hen
meegaan. Voor dit ontbijt is ook de pers uitgenodigd.
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HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS

TYPECURSUS TYPETUIN

U weet het: elke dag twee keer heel veel ouders rond de
school met het brengen en halen van uw kind(eren).
Wij vragen daarom uw aandacht voor onderstaande
“huisregels”. Op deze manier is het voor iedereen
prettiger en vooral voor de kinderen veiliger!

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich opgeven
voor de online typecursus “typetuin”.
Uitgebreide informatie over deze typecursus heeft u
reeds via de mail ontvangen en kunt u ook vinden op
www.typeopleiding.nl. Voor eventuele vragen kunt u
terecht bij de
eigen
leerkracht of
bij juffrouw
Mechteld.

 Kinderen graag op tijd brengen: de lessen beginnen
om 8.30 uur, dan verwachten we alle leerlingen IN de
klas!
 Alleen parkeren in de parkeervakken. Dat is ook voor
de flatbewoners prettiger.
 De boulevard is voor voetgangers. Kinderen en
ouders die op de fiets komen kunnen met de fiets
aan de hand over de boulevard.
 Fietsen stallen in de fietsenrekken. De kinderen van
groep 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.
 Houd onze boulevard
schoon. Voor afval en
sigarettenpeuken staan er
gele prullenbakken.

ZUINIG ZIJN MET SPULLEN IN/VAN SCHOOL
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren
om op een goede manier om te gaan met elkaar én
met de wereld om hen heen. Dat betekent onder
andere dat we hen leren om zuinig te zijn op de spullen
in school en de materialen waar ze mee werken.
Wij zorgen als school voor de materialen die onze
leerlingen nodig hebben om te kunnen leren.
We merken steeds vaker dat de kinderen het moeilijk
vinden om “zuinig” te zijn op hun spullen. Als er iets
per ongeluk kapot gaat of kwijt is dan vervangen we
dat. Als we merken dat een leerling met opzet of
steeds opnieuw spullen kapot maakt of kwijtraakt, dan
zullen we u als ouder daar over informeren zodat we er
samen voor kunnen zorgen dat de kinderen leren om
op een verantwoorde manier met spullen om te gaan.

POPMUZIEKPROJECT “READY TO ROCK” GR 6-7-8
Wat is Ready To Rock!?
Ready To Rock! is een popmuziekproject bij jou op
school voor groep 6, 7 en 8. De scholen die meedoen zijn
Silvester Bernadette, De Vuurvogel en De Goede Herder.
Je leert een muziekinstrument bespelen, je gaat
samenspelen in een band en je gaat ermee optreden.
Meedoen is gratis en het duurt tot het einde van het
schooljaar. De lessen zijn na schooltijd in de middag.
Je kunt kiezen uit: zang, gitaar, basgitaar, drums of
keyboard. Je krijgt les van echte professionele
muziekdocenten van Kunstkwartier.
Proefles- en informatieavond 26 november
Wil je meer weten en alle instrumenten uitproberen?
Donderdag 26 november is er een informatieavond in de
aula van de Silvester Bernadette. Jij en je ouders krijgen
informatie over het project en de lessen, je kunt proeven
van alle verschillende instrumenten en je kunt je
inschrijven.
18.30-19.15 ouders en leerlingen van De Vuurvogel
19.15-20.00 ouders en leerlingen van De Goede Herder
20.00-20.45 ouders en leerlingen van Silvester
Bernadette.
Inschrijven
Je inschrijfformulier kun je
inleveren bij de Ready To
Rock!-brievenbus die bij jou
op school staat. Je kunt je
inschrijven tot en met
30 november 2015.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Halloweentocht
Op vrijdag 23 oktober was de school omgetoverd tot
een griezel-circus. Er liepen heel veel ouders en
kinderen mee langs de super griezelig versierde
huizen/acts. Wat had iedereen weer zijn uiterste best
gedaan. Bij deze willen we de deelnemers nogmaals
bedanken voor hun
inzet! Alle kinderen
hebben hun stem
uit kunnen brengen
op het mooiste
huis/de mooiste
act en dit was de
uitslag:
1e plaats: Witte de
Witstraat 16 (Foto)
2e plaats:
Wethouder van
Wellaan 164
3e plaats:
Straakvense
Bosdijk 29.
Van harte
gefeliciteerd
allemaal en
hopelijk weer tot
volgend jaar!
De Bassie
Zaalvoetbaltoernooi in de herfstvakantie
In de herfstvakantie hebben kinderen van de groepen
3 t/m 8 zich van hun sportieve kant laten zien tijdens
het zaalvoetbaltoernooi.
Er zijn dit jaar 6 teams die uitgekomen zijn voor
De Goede Herder.

De 3 teams van de groepen 7/8 en de 2 teams van de
groepen 3/4 zijn helaas niet in de prijzen gevallen.
Maar het team van groep 5/6 heeft het toernooi
gewonnen! (Foto) Van harte gefeliciteerd!
Alle kinderen en begeleiders hartelijk bedankt voor
jullie sportiviteit en inzet en ook de supporters
bedankt dat jullie zijn komen kijken!
Sportieve groet, De Bassie
Minidisco
Volgende week vrijdag 13 november kunnen de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 hun heupjes lekker los
komen gooien tijdens de Minidisco!
De uitnodiging met verdere informatie vindt u in de
bijlage bij deze ouderkrant.
Hopelijk tot dan!
De Bassie
Jaarvergadering oudervereniging 6 oktober jl.
Op 6 oktober jl. vond de jaarvergadering plaats van de
oudervereniging. De notulen van deze jaarvergadering
kunt u binnenkort terug vinden op de website.

KUNSTKWARTIERKLAS OP SCHOOL
Voor de herfstvakantie kreeg uw kind een flyer mee naar
huis, over een Kunstkwartierklas op school: Naschools, in
een blok van 6 lessen, zoveel mogelijk aansluitend aan
de schooltijd, cultureel aanbod zoals muzieklessen,
lessen beeldende kunst, dans- en theaterlessen en dit
alles in kleine groepjes.
De lessen worden op diverse locaties gegeven en alle
kinderen mogen op elke locatie aansluiten.
Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van
Kunstkwartier, www.kunst-kwartier.nl.
Voor ouders/verzorgers die daarvoor in aanmerking
komen, bestaat de mogelijkheid om via de stichting
leergeld een onkostenvergoeding voor deze lessen te
ontvangen. Voor meer informatie:
www.leergeldhelmond.nl.
Wilt u meer weten? Kijk op: www.kunst-kwartier.nl in de
linker kolom, eerste item van de agenda:
“Kunstkwartierklas op school”, of neem contact op met
Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl,
telefoon: 0492-476654.
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OPROEP VANUIT EEN OUDER
Voor de facebookgroep “Elly & de Minima” zijn wij op
zoek naar speelgoed en kinderkleding. We zoeken
voornamelijk speelgoed voor de kinderen van de
minima van Helmond, zodat ook zij een leuke
Sinterklaas en Kerst kunnen vieren met een leuk
cadeautje.
Ons doel is om deze mensen te helpen die het moeilijk
hebben in deze tijd. Dit doen we door gedoneerde
artikelen en kleding te verloten onder de minima
leden van de groep.
U kunt van maandag 9 november t/m vrijdag 13
november uw spullen inleveren in de hal van school.
Bedankt voor uw medewerking.

Vergeet dus de klassieke harmoniemuziek en zware
werken; de jeugd van HMC trakteert het publiek op
frisse, eigentijdse nummers uit o.a. James Bond en
Pirates of the Caribbean en zelfs de wereldberoemde
“Cupsong” komt voorbij, uiteraard compleet met de
bekertjes! Echt een programma voor jong en oud maar
in het bijzonder geschikt om met kinderen te bezoeken.
Dirigent Pieporkest: Ceciel Verlijsdonk
Dirigent Opleidingsorkest: Judith de Vrees
Dirigent JES: Rob van der Sommen
DJ: Stan Gommans
Zang: Pleun Vincent en Nina van den Berkmortel.
Tickets voor Kidz in Concert 1.0 zijn à € 5,00 te bestellen
via www.helmondsmuziekcorps.nl.
Locatie: TOV-gebouw, Azalealaan 40 te Helmond
Aanvang: 14.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Mirella Antonioli

“KIDZ IN CONCERT 1.0” MUZIKAAL UITSTAPJE
VOOR HET HELE GEZIN
Op zondag 8 november a.s. verzorgt de jeugd van het
Helmonds Muziek Corps een verrassende muzikale
middag voor het hele gezin onder de titel Kidz in Concert
1.0. Dit bijzondere concert met als thema “TV en
Videoclips” vindt plaats in het TOV-gebouw aan de
Azalealaan in Helmond.
Het harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps
(HMC) geeft in de reeks “HMC ontmoet….” al enkele
jaren themaconcerten: van cabaret samen met Striepke
Veur tot Jazz met de Nederlandse Frank Sinatra.
Omdat de jeugd ook bij HMC de toekomst heeft, treden
de jongste geledingen van de vereniging nu in de
voetsporen van het harmonieorkest met Kidz in Concert
1.0.
Tijdens dit concert werken het pieporkest,
opleidingsorkest en JES (het Jeugd Ensemble Slagwerk)
samen met zangeressen en een DJ die voor de vette
beats zorgt.

WORKSHOPS POSITIEF OPVOEDEN
Heeft u kinderen tot 10 jaar? En wilt u meer weten over
opgroeien en opvoeden? Kom dan naar de workshops
Positief Opvoeden van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De workshops geven concrete tips en handvaten hoe je
dit in praktijk kunt brengen.
De bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats op
De Goede Herder. Voor meer informatie zie de bijlage bij
deze ouderkrant.

