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Beste ouders,

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Hier is dan weer de ouderkrant van onze school;
nummer 7 van dit jaar. We gaan al weer snel richting
zomervakantie, richting einde schooljaar met al zijn
evenementen. En natuurlijk met alle voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Zoals u van ons gewend
bent houden we u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten?
Ingeborg Schrama, directeur

Tineke Vincent is een van de ouders die zitting heeft in
de MR en is aan het einde van dit schooljaar aftredend.
Zij heeft laten weten zich weer herkiesbaar te stellen,
omdat ze graag met de kennis die ze verworven heeft
door wil gaan om zich in te zetten voor de school.
Mocht u ook interesse hebben voor de MR dan kunt u
dit laten weten aan de secretaris van MR via het
mailadres: m.vandijk@bs-goedeherder.nl.
Dit kan tot uiterlijk 3 juni 2016.

EXTRA VRIJE DAG I.V.M. STUDIEDAG

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Zoals u ook al in onze
schoolgids en activiteitenkalender heeft kunnen
lezen, hebben wij vrijdag
10 juni een studiedag op
school.

Beste ouder/verzorger,
Vorige week maandag (9 mei) zijn de laatste
herinneringen voor het oudertevredenheidsonderzoek
door DUO Onderwijsonderzoek verstuurd. Op dit
moment heeft 42% van de ouders de vragenlijst
ingevuld. Hoe meer ouders de vragenlijst in vullen, hoe
beter wij als school kunnen inspelen op uw wensen.
Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, heeft
u hiervoor de kans tot uiterlijk 29 mei 2016.

Dit betekent dat alle kinderen deze vrijdag de hele dag
vrij zijn. De school is dan gesloten!

TREKTOCHT GROEPEN 7
SCHOOLVAKANTIES 2016 – 2017:
De schoolvakanties voor het komende schooljaar zijn:
 Start
: maandag 5 september 2016
 Herfstvakantie : maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober 2016
 Kerstvakantie
: maandag 26 december 2016 t/m
vrijdag 6 januari 2017
 Carnaval
: maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart 2017
e
 2 paasdag
: maandag 17 april 2017
 Meivakantie
: maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2017
 Hemelvaart
: donderdag 25 mei en
vrijdag 26 mei 2017
e
 2 Pinksterdag : maandag 5 juni 2017
 Zomervakantie : maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus 2017.

In de week van 30 mei gaan beide groepen 7 op
trektocht. Groep 7B gaat van maandag 30 mei t/m
woensdag 1 juni en groep 7A gaat van woensdag 1 juni
t/m vrijdag 3 juni. Ze brengen de dagen door in AstenHeusden en hebben diverse excursies en bezoeken
boerenbedrijven. Een belangrijk onderdeel van deze
3 dagen is natuurlijk het samen werken, elkaar helpen
en 3 dagen alles met elkaar delen. Alvast heel veel
plezier samen!!

UITNODIGINGEN KINDERFEESTJE
Wij verzoeken u om uitnodigingen voor kinderfeestjes
buiten school uit te delen en niet in de klas.
Dit om teleurstelling bij kinderen die niet uitgenodigd
worden te voorkomen.
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WATER, HET BESTE VOOR JE KIND!

POPMUZIEKPROJECT READY TO ROCK

U kent het wel, uw kind heeft dorst. Wat krijgt uw kind
dan? Als het aan uw zoon of dochter ligt is dat ranja,
cola of zelfs een blikje energiedrank. Het is gebleken
dat kinderen van de basisschool ongeveer 6 zoete
dranken op een dag drinken, zoals gezoete thee,
wicky, sap of frisdrank. Dat betekent dat ze 25 suikerklontjes binnenkrijgen op één dag, alleen al door
drankjes! Door te veel suiker raakt het lichaam uit
balans. Kinderen hebben minder eetlust, zijn heel
druk, krijgen gaatjes en een ongezond gewicht.
Bovendien gaat het ten koste van hun concentratie en
prestatie op school en bij de gym of sport. De GGD
adviseert om kinderen minimaal 2x per dag een glas
water te laten drinken in plaats van een zoete drank.
In de bijlage bij deze ouderkrant vindt u over dit
onderwerp meer informatie en wat u kunt doen als
ouders!

Dit schooljaar hebben kinderen uit de bovenbouw zich
kunnen aanmelden voor het project Ready to Rock,
een popmuziekproject voor groep 6, 7 en 8. De scholen
die meedoen zijn
Silvester
Bernadette, De
Vuurvogel en De
Goede Herder.
Kinderen die zich
hebben
aangemeld
hebben geleerd
om een
muziekinstrument
te bespelen of te
zingen: gitaar,
basgitaar, drums, zang of keyboard. Tot de meivakantie
zijn de lessen steeds per muziekinstrument geweest en
vanaf de meivakantie zijn er ‘bandlessen’ in de Lier.
Nu wordt er geleerd om samen te spelen en op
donderdagavond 7 juli zullen de bandjes optreden in
de Fonkel. Houdt u deze datum alvast vrij?

KUNSTKWARTIER-KLAS OP SCHOOL
Binnenkort start de KK-Klas op school BLOK 4
(blok 4 start in de week van 30 mei): 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
linker kolom, eerste item van de agenda:
“Kunstkwartierklas op school”, of neem contact op met
Mieke Chatrou, m.chatrou@kunst-kwartier.nl,
telefoon 476654.

LEZING “ZELFVERTROUWEN EN SOCIALE
VAARDIGHEDEN
Opvoeden doet ieder op zijn eigen manier.
Ouders bepalen zelf welke vaardigheden, waarden en
gedrag ze bij hun kinderen willen aanmoedigen.
Maar er zijn basisvaardigheden die elk kind in zijn leven
nodig heeft. Wilt u hier meer over weten?
Kom dan op woensdag 25 mei naar de lezing
“Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden” van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. De bijeenkomst is gratis
en vindt plaats in Wijkhuis de Fonkel. Voor meer
informatie, zie de bijlage bij deze ouderkrant.
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KOM NAAR DE HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE
HELMOND
Verwonder je over robots en zelfdenkende machines;
doe mee aan allerlei leuke en uitdagende activiteiten
en beleef de wereld van High Tech Hotspot Helmond De Peel. Dat kan op zaterdag 28 mei van 11.00 tot
17.00 uur bij AAE B.V. aan de Grasbeemd 2 in
Helmond. Extra leuk voor de jonge bezoekers: maak
een racewagen en doe mee aan de wedstrijd op de
racebaan.
Wil je alles weten over zelfrijdende auto's?; heb je
altijd al een Verkeerscentrale van dichtbij willen
bekijken? Wil je meedoen aan allerlei demonstraties?
Kom dan op zaterdag 28 mei tussen 11.00 en 17.00 uur
naar de High Tech Hotspot Automotive op de
Automotive Campus in Helmond.
De activiteiten die
plaatsvinden op
beide Hotspots
zijn bijzonder leuk
voor leerlingen
van de groepen 6,
7 en 8 van uw
school. De
toegang is gratis.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Wandel-avondvierdaagse
Van woensdag 25 mei t/m zaterdag 28 mei vindt de
jaarlijkse wandel-avondvierdaagse in Helmond plaats.
Vanuit school doen er ook weer kinderen en ouders
mee. Er wordt 5, 10 of 15 km gelopen.
De bloemenintocht start zaterdag 28 mei om 14.30 uur
op het fietspad bij het grasveld van de Lorentzstraat.
Vertrektijden:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
zaterdag

5 km
18.30u
18.30u
18.30u
13.00u

10 km
18.00u
18.00u
18.00u
12.00u

We wensen iedereen veel wandelplezier!

15 km
18.00u
18.00u
18.00u
12.00u

