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Beste ouders,
De eerste ouderkrant van het nieuwe schooljaar. Ook
dit jaar zult u in de ouderkrant weer allerlei belangrijke
mededelingen, leuke nieuwtjes en handige tips kunnen
lezen. We doen ons best om er elke keer weer een
leuke en goede nieuwsbrief van te maken. Als u tips,
vragen of opmerkingen voor ons heeft dan horen we
die graag! Kom gerust even langs of bel met 599745.
Ingeborg Schrama, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn maandag weer prima van start gegaan.
Ruim 370 kinderen liepen onder onze welkomstbogen
door. We hebben er allemaal weer zin in!
Er zijn dit jaar 17 groepen: 3 groepen 1 en alle groepen
2 t/m 8 dubbel.

 Personele zaken:
Meneer Gerard van groep 1A is nog met ziekteverlof.
Hij wordt vervangen door juffrouw Kyra.
Ook juffrouw Chantal van de topklas start nog niet
met haar werkzaamheden. Zij wordt vervangen door
juffrouw Zühal.
Meneer Art is als nieuwe leerkracht gestart in groep
6A. Hij werkt dit schooljaar op onze school.
Er zijn twee 4e jaars studenten van de PABO, die op
onze school afstuderen: meneer Erwin loopt stage in
groep 6B en juffrouw Michelle loopt stage in groep
7B.
De komende maanden ziet u bij de balie van dinsdag
t/m vrijdag ook een stagiaire. Haar naam is juffrouw
My Dyuen.

 Onze schoolgids wordt niet meer op papier meege-

geven. 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.
 De schoolkalender:
Ook dit jaar ontvangt u weer een mooie
schoolkalender met de belangrijkste informatie over
school en de activiteiten. Hij wordt eenmalig, aan het
begin van het schooljaar, uitgedeeld. U ontvangt hem
vandaag, via het oudste kind van het gezin.
Rectificatie:
In de schoolkalender staat dat de groepen 7 in de
week van 19 september op trektocht gaan. Deze
datum is verplaatst naar het einde van het schooljaar.
Ouders van groep 7 zijn hierover geïnformeerd.
 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 horen nu ook bij 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. Vijf 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.
Op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 8.45 uur mogen de
ouders van de kleuters mee naar de klas om met hun
kind een werkje te doen of een boek te lezen.
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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. Zorgt u er wel voor dat
er voldoende plaats is voor de kinderen en voor de
andere klassen die hier nog langs moeten lopen?
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.

 Speelgoed voor buiten mee:

We hebben op school allerlei materialen om in de
pauze mee te spelen. Toch vinden veel kinderen het
leuk om zelf iets mee te brengen. Dat mag vanaf
groep 3, alle dagen van de week. Denkt u eraan dat
uw kind zelf verantwoordelijk is voor het speelgoed?
Het is daarom slim om bijvoorbeeld geen speelgoed
mee te geven dat snel stuk kan gaan. Liever geen
elektronisch speelgoed mee naar school. Ook handig
om het speelgoed te voorzien van hun naam.

INFORMATIEAVOND 14 SEPTEMBER
Wij willen u graag uitnodigen voor de informatieavond
op woensdag 14 september. Tijdens deze avond
vertellen we u graag over de gang van zaken op onze
school en in de klas van uw kind, bijvoorbeeld:
- Wat zijn de doelen voor dit jaar?
- Met welke methodes wordt er gewerkt?
- Wat komt er aan bod in de groep van uw zoon of
dochter?
- Wat zijn de afspraken en regels?
Het programma is als volgt:
19.00 tot 19.45 uur: 1e ronde (voor alle groepen).
19.45 tot 20.00 uur: pauze, in de aula staat een kopje
koffie of thee klaar.
20.00 tot 20.45 uur: 2e ronde (voor de groepen 2 t/m 8).
We hebben gekozen voor twee rondes, zodat u de
mogelijkheid heeft om twee groepen te bezoeken.
We vinden het belangrijk om vanaf het begin van het
schooljaar goed samen te werken met u als ouders.
We verwachten daarom alle ouders op deze avond.
Het programma is echt bedoeld voor u als ouder.
Het is daarom niet de bedoeling dat de kinderen
meekomen. Tot ziens op 14 september!

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN
Vanaf maandag 5 september zijn de schooltijden
gewijzigd. Onderstaand nog eenmaal de nieuwe
schooltijden:
 Gegevens kinderen:

Het is belangrijk dat de gegevens die we hebben van
de kinderen kloppen. Daarom hangt er vanaf
maandag bij elke klas een klassenlijst, waarop u de
gegevens kunt controleren en eventueel kunt
aanvullen of wijzigen. Komende week blijft deze lijst
nog bij de deur hangen, dus ook tijdens de
informatieavond. Als alle gegevens zijn gecontroleerd
en ingevoerd krijgt uw kind een klassenlijst mee naar
huis met alle namen, adressen en telefoonnummers
van de kinderen uit de klas. Makkelijk om te bewaren!

- Maandag
- Dinsdag
- Woensdag
- Donderdag
- Vrijdag

: 8.30 – 14.45 uur
: 8.30 – 14.45 uur
: 8.30 – 12.30 uur
: 8.30 – 14.45 uur
: 8.30 – 12.30 uur
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SCHOOLVAKANTIES 2016 – 2017
De schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen voor
het dit schooljaar zijn:
1. Start
2. Studiedag
3. Herfstvakantie

: maandag 5 september 2016
: vrijdag 30 september 2016
: maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober 2016
4. Studiedag
: woensdag 23 november 2016
5. Kerstvakantie
: maandag 26 december 2016 t/m
vrijdag 6 januari 2017
6. Studiedag
: donderdag 9 februari 2017
7. Carnaval
: maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart 2017
e
8. 2 paasdag
: maandag 17 april 2017
9. Meivakantie
: maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2017
10. Hemelvaart
: donderdag 25 mei en
vrijdag 26 mei 2017
11. 2e Pinksterdag : maandag 5 juni 2017
12. Studiedag
: dinsdag 6 juni 2017
13. Zomervakantie : maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus 2017
Alle kinderen zijn op deze dagen vrij.

Wij doen als school graag mee aan deze actie en
hebben ons aangemeld. U kunt op de website de
provincie Noord-Brabant aanklikken en daarna
Helmond of u kunt “de goede herder” intypen om te
zien hoe het staat met onze schoolpunten. Onze
school spaart voor een nieuwe zand-watertafel en
k’nex constructie- en bouwmateriaal. Doet u mee?
Als u thuis de codes niet in kunt voeren, staat er op
school ook een speciale doos (bij de ingang van groep 4)
waar u ze in kunt stoppen.
We hopen dat wij heel veel punten verzamelen, dus
vraag of opa’s, oma’s, familie, vrienden en buren ook
met ons mee sparen!

VERKEERSBRIGADE NOG NIET COMPLEET!!!
Helaas hebben we nog 3 lege plaatsen door
afzeggingen! Wie helpt ons en laat de kinderen veilig
oversteken?
- Dinsdagmorgen
8.15 uur
- Donderdagmiddag 14.45 uur
- Vrijdagmorgen
8.15 uur.
Info: Tineke Vincent (verkeersouder) 06-24744643,
of loop even bij juffrouw Ingeborg binnen.

ACTIE JUMBO
Elke basisschool kan wel een steuntje in de rug
gebruiken. Daarom stelt Jumbo voor deze ‘Sparen voor
je School’ actie onder de deelnemende basisscholen,
per regio, een te verdelen budget beschikbaar.
Hoe kan ik sparen voor mijn school?
Tijdens de actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een
schoolpunt met een unieke code. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kun je heel
eenvoudig jouw schoolpunten toewijzen aan een
deelnemende basisschool. Hoe meer schoolpunten de
school verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school
kan besteden aan spel- en leermaterialen.
Aan het einde van de actie wordt per regio het
beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende
scholen op basis van het aantal ontvangen
schoolpunten.
Vragen over de actie? Kijk op de website
bij veelgestelde vragen.

VAN DE OUDERVERENIGING
Jaarvergadering
Op woensdag 19 oktober vindt de jaarvergadering
plaats van de oudervereniging. Vanaf 19.00 uur is de
inloop en om 19.30 uur starten we op school met deze
vergadering. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd.
In de bijlagen vindt u een uitnodiging en een agenda.
Bassie (activiteitencommissie)
De Bassie is op zoek naar ouderhulp voor dit schooljaar
bij verschillende activiteiten. U ontvangt vandaag op
papier een aanmeldformulier.

