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Beste ouders,

VERDRIETIG NIEUWS

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 5 van dit schooljaar, datum 26 februari
2016, 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.
Ingeborg Schrama, directeur

Dinsdagochtend bereikte ons het nieuws dat de moeder
van twee leerlingen in de bovenbouw onverwacht is
overleden. De familie is blij met alle blijken van
medeleven maar heeft vooral behoefte aan rust om deze
schok te verwerken. Ik vraag u dan ook om bij eventuele
vragen, kaarten etc. contact op te nemen met juffrouw
Connie of met juffrouw Ingeborg. Wij zullen dan, indien
nodig, contact leggen met de familie.

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8

START INSTROOMGROEP NIEUWE KLEUTERS

Op maandag 15 februari en donderdag 18 februari
hebben we op school de adviesgesprekken gevoerd.
Ieder kind van groep 8 weet nu welk schooladvies hij of
zij heeft. Alle ouders van de kinderen van groep 8
worden dan uitgenodigd om op school te komen voor
het adviesgesprek. Op onze school worden de kinderen
zelf ook uitgenodigd.
Tijdens dat adviesgesprek vertelt de meester of juf wat
meer over de resultaten, de motivatie en de
luisterhouding van het kind. Ook kunnen ouders of de
kinderen hun eigen mening geven over het advies.
Hoe definitief is dat advies nu eigenlijk?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen.
Heel definitief. Met het advies gaan de ouders en het
kind op zoek naar een leuke school. Alle scholen in
Helmond en omgeving moeten een leerling aannemen
op basis van het advies. Dat is een afspraak die alle
scholen gemaakt hebben. Een nieuwe school kan dus
nooit zeggen dat een leerling niet wordt toegelaten
omdat hij of zij bijvoorbeeld de proefwerken slecht heeft
gemaakt op de basisschool. Het advies van school is
bepalend. De CITO-eindtoets volgt in april.

Vorige week is de instroomgroep gestart. In deze groep
zitten de leerlingen die vanaf de carnavalsvakantie 4 jaar
zijn geworden. De groep is nu nog klein, maar zal in de
loop van dit schooljaar groeien. Juffrouw Inge werkt op
maandag, dinsdag en woensdag in de groep en juffrouw
Eveline op donderdag en vrijdag.

RAPPORTEN
Op vrijdag 11 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 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 14 maart en donderdag 17 maart vinden
de oudergesprekken plaats. Een uitnodiging voor het
oudergesprek krijgt uw kind eerdaags mee naar huis.
Tijdens deze avonden staat de koffie en thee voor u
klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.
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BERICHT VAN DE RECYCLE CLUB
Iedereen heeft wel een printer in huis, maar de vraag is
altijd waar moet je met de cartridges naartoe?
Is het chemisch afval of mag het in de grijze container?
Vanaf vandaag bieden wij de mogelijkheid om
cartridges in te zamelen voor Stichting Helmond San
Marcos. Wij zijn een samenwerking aangegaan met
http://www.Recycleclub.com die lege cartridges
inzamelt en via een nauwgezet proces geschikt maakt
voor hergebruik. Voor elke ingeleverde cartridge
ontvangen wij een kleine vergoeding, die wij kunnen
gebruiken voor onze projecten.
Op uw locatie, basisschool De Goede Herder, staat een
speciale inzamelbox bij de conciërge, waarin iedereen
zijn of haar lege cartridges kan inleveren. Zodra de
doos vol is, komen wij ‘m ophalen en zorgen ervoor dat
er een nieuwe inzamelbox komt te staan.

Als deelnemende school ontvangen we Pannenkoekdag
Startpakketten met pannenkoekpannen, pannenkoekmix
en nog veel meer! Samen maken we de 10e Nationale
Pannenkoekdag tot een groot succes.

START KK-KLAS (BLOK 3)
Binnenkort start de KK-Klas (Kunst Kwartier) 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 (€ 52,-).

De ingeleverde cartridges moeten wel aan een aantal
eisen voldoen:
 Alleen cartridges van gewone thuis printers kunnen
ingezameld worden.
 Het liefst verpakt in een zakje (tegen lekken).
 Alleen echte merk cartridges leveren een vergoeding
op (zoals bijvoorbeeld Canon, Epson, HP, Xerox,
Brother, Samsung, Lexmark enz.).
Dank voor jullie medewerking!
De lessen worden op diverse locaties gegeven en alle
kinderen mogen op elke locatie aansluiten.

NATIONALE PANNENKOEKDAG
Nationale Pannenkoekdag is dit jaar nóg feestelijker dan
andere jaren. Op vrijdag 18 maart 2016 is het de 10e
keer dat we dit feest in Nederland vieren! Een mijlpaal
waarbij onze school natuurlijk niet mag ontbreken!
Op Nationale
Pannenkoekdag
bakken basisschoolleerlingen
in het hele land
massaal
pannenkoeken
voor ouderen in
de buurt.

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
linker kolom, eerste item van de agenda:
‘Kunstkwartierklas op school’, of neem contact op met
Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl,
telefoonnummer 476654.
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VOORSTELLING “IEP!” THEATER SPEELHUIS

CURSUS WAARDENVOL COMMUNICEREN

Ottolien Boeschoten en Gerold Guthman – Iep!
28 februari 2016 | 15.30 | Theater Speelhuis |
Jeugdvoorstelling (7+)

Op dinsdag 22 maart start in Helmond de cursus
Waardenvol communiceren. Een leuke en leerzame
cursus, waarin je in vijf lessen leert hoe je de
communicatie binnen je gezin fijner én effectiever
maakt.

Speciaal voor de leerlingen van de Helmondse
basisscholen (en omgeving) heeft Theater Speelhuis
een kortingsactie bedacht. Als leerling ontvang je 20%
korting op een kaartje voor de voorstelling Iep! in
Theater Speelhuis! Bestel je kaartje via de kassa van
Theater Speelhuis en noem daarbij de actiecode:
‘basisschoolactie Iep!’. Je kunt je kaartje reserveren via
het telefoonnummer 587000.
Warre en Tine maken houten vogelhuisjes in alle
maten; van puttertje tot zeearend. Dat doen ze aan de
keukentafel en dat doen ze al jaren. Daar zijn ze heel
tevreden mee.
Op een dag vindt Warre onder een struik iets vreemds.
Hij weet niet of het een vogel is in de vorm van een
meisje, of een meisje in de vorm van een vogel. Zijn
vrouw Tine wil het houden, alsof het haar eigen kind is.
Maar het heeft vleugels.
Op zeker moment is Viegeltje - zoals ze haar hebben
genoemd - gevlogen. Tine wil haar zoeken. Ze is bezorgd
dat haar meisje het niet redt in haar eentje. Wat kan
haar allemaal wel niet overkomen? Misschien zijn er wel
kinderen die denken dat ze speelgoed is. Of een spook.
Of een wonderlijk diertje dat opgesloten moet worden.
Warre denkt dat dit bijzondere vogeltje haar weg wel zal
vinden. Maar wie heeft er gelijk?
In de voorstelling roepen twee acteurs met eenvoudige
materialen uit hun werkplaats het vogelmeisje tot leven,
waarbij Tine’s Viegeltje jurkjes draagt en rode
lakschoentjes en Warre’s Viegeltje grote vleugels heeft
en insecten eet.
Iep! is een familievoorstelling voor kinderen, ouders en
grootouders. Over verlangen, liefde en loslaten.
Achtergrondinformatie
Kijk voor meer informatie op: www.theaterspeelhuis.nl

Wanneer?
De cursus start op dinsdag 22 maart 2016 van 20.00 uur
tot 22.00 uur.
Voor wie?
Papa’s, mama’s en ander verzorgers die de uitdaging
aandurven.
Kost dat?
€ 40,- voor deelnemers uit Helmond.
Aanmelden en meer info?
Mail cursussendiensten@zorgboog.nl of kijk op onze
website:https://www.zorgboog.nl/jonggezin/cursusoverzicht/cursussen-voor-jongeouders/waarde-n-vol-communiceren-met-je-kind---basis
Hopelijk tot dan!
Team Jeugdgezondheidszorg De Zorgboog

TRAINING LEV GROEP “KIND EN SCHEIDING”
Wat doet echtscheiding met uw kind?
De LEV groep verzorgt een training van 8 bijeenkomsten
voor kinderen om hen te helpen met de scheiding van
hun ouders om te gaan. Voor meer informatie zie de
bijlage bij deze ouderkrant.

