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Beste ouders,

STEL JE VOOR….

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2017;
nummer 4. Na de sfeervolle adventsvieringen en
volgende week nog de Winter Speurtocht en
kerstmarkt, sluiten we vrijdag 22 december de
voorbereidingen naar kerst al weer af met onze
jaarlijkse kerstviering in de aula en in de groepen.
Tot slot kijken we ook alvast vooruit naar januari.

Stel je voor..... is het kerst thema van deze weken.
Dit thema wordt in de Adventsvieringen uitgediept.
De kinderen maken vredesduiven met mooie
vredeswensen die door de hele school komen te
hangen. De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn in
volle gang.

Namens alle teamleden bedank ik iedereen die in 2017
de handen uit de mouwen stak voor onze school.
Veel of weinig, groot of klein. Alles was belangrijk
genoeg om nu, aan het eind, een welgemeend
dankjewel te zeggen voor alle hulp.
Voor nu wens ik u hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor 2018. Ik hoop dat we elkaar ook in het
nieuwe jaar veel zullen spreken!
De school begint weer op maandag 8 januari.
Ingeborg Schrama, directeur

KERSTKAARTEN
Sommige leerlingen vinden het leuk om kerstkaartjes te
geven aan elkaar. Dat mag natuurlijk! Om ervoor te
zorgen dat het ook voor iedereen leuk en gezellig blijft
vragen we wel om de kaartjes buiten school te geven.

JANUARI TOETSMAAND
Het is elk jaar de gewoonte en
ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen
weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden meteen
na de kerstvakantie de Cito
middentoetsen afgenomen.
Dit is één van de manieren
waarop we volgen hoe onze leerlingen zich ontwikkelen.
Op het eerstkomende rapport van 8 februari worden de
uitslagen hiervan verwerkt.

De inzamelingsactie voor Caritas
0492 begint al goed op gang te
komen. Doet u ook mee?

VOORLEZEN IN DE KERSTVAKANTIE
Kom tijdens de kerstvakantie in de bibliotheek
genieten van prachtige verhalen. Voorgelezen door
vrijwilligers van Blikkie. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de
woordenschat. Elke dag en helemaal gratis!
De tijden vindt u op de website van de bieb:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl
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JUNIOR JIBB’ER OP JOUW SCHOOL!
Je kent vast wel de JIBB’er op jouw school. Van de
gymles, het naschools aanbod en/of de sportdag.
Maar ken je ook de Junior JIBB’er van jouw school?
Dat is een bovenbouw leerling die meedenkt met het
beweegaanbod van JIBB, met name in vakanties.
Maurice Brouwers is de Junior JIBB’er op jouw school.
Hij helpt samen met de andere 7 Junior JIBB’ers, JIBB
met het organiseren van gave sportactiviteiten!
In de kerstvakantie organiseren ze de eerste activiteit:
Ouders vs Kids! Maurice stelt zichzelf even voor:

“Ik ben Maurice, ik
zit op basisschool de
Goede Herder in
groep 6. Mijn sport
is judo en dat doe ik
met veel plezier.
Ik ben Junior JIBB’er
omdat ik heel
sportief ben”.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 10 januari vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes
enz., maar graag de haren los.

OPROEP VANUIT DE KLEUTERGROEPEN
We missen heel veel verschoningskleren, vooral
onderbroekjes. We zouden het fijn vinden als deze weer
zo spoedig mogelijk mee terug naar school komen.
Tevens zijn we altijd blij met oude onderbroekjes.

KINDERKOOKCAFÉ VOOR KINDEREN GROEP 6
BS SILVESTER-BERNADETTE EN DE GOEDE
HERDER!
In de eerste helft van 2018 zal er weer een
Kinderkookcafé gestart worden als Verlengde
Schooldag Activiteit op de Praktijkschool. Deze wordt
georganiseerd in samenwerking met de basisscholen,
organisatie Jong Helmond Lekker Gezond, GGD
Brabant-Zuidoost en diverse andere partijen.

Gedurende 6 bijeenkomsten, na schooltijd op
dinsdagen in maart/april van 15.00 uur tot 17.00 uur,
worden er onder aanvoering van een professionele
kok  gerechtjes bereid in een echte keuken. Gemma
van der Linden is de kok die dit Kinderkookcafé gaat
leiden in de keuken van de Praktijkschool aan de
Generaal Snijdersstraat 51. Kinderen leren tijdens deze
bijeenkomsten; de regels van de keuken (hoe moet je
bijv. veilig en hygiënisch werken), over voeding zoals
de schijf van vijf en groente en fruit, wat
eetmomenten zijn, over kruiden en specerijen en
eetculturen.
In de laatste bijeenkomst worden ouders uitgenodigd
om te komen proeven wat de kinderen zelf gemaakt
hebben.
De leerlingen van groep 6 van beide basisscholen
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Ná de kerstvakantie krijgen de ouders van de groepen
6 hierover meer informatie.
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NOOD-OPROEP BIEBOUDERS
Elke week krijgen de kinderen de gelegenheid om naar
onze schoolbibliotheek te gaan. Op maandagmiddag de
groepen 4 t/m 8 en op woensdagochtend de groepen
1 t/m 3. Vanaf de kerstvakantie is er op maandag nog
maar één ouder beschikbaar en dat is te weinig!
Heeft u tijd om op maandagmiddag te komen helpen
meldt u zich dan aan bij Connie Schellens
c.schellens@bs-goedeherder.nl.
Het is ook prima als u bijvoorbeeld
één keer in de maand kan, zodat
het met meer mensen verdeeld
kan worden. Het contact met de
kinderen is leuk en u hoeft niet
speciaal iets te weten over het
computerprogramma dat gebruikt
wordt.

MUZIEKVOORSTELLING KNALNOTEN EN
SIDDERTONEN
Zaterdag 6 januari van 11.00 tot 12.00 uur!

Let op: De kast met gevonden voorwerpen wordt
voor de kerstvakantie helemaal leeggehaald en dan
gaat alles weg. Dus bent u iets kwijt; kom op tijd even
kijken.

“WIN EEN WENS”-ACTIE, FIRMA REINDERS

Als school werken we al jaren samen met de firma
Reinders. Zij organiseren voor hun vaste klanten een
“win-een-wens”-actie. Als school of als klas mogen we
wensen indienen. In de groepen 5 t/m 8 wordt er
nagedacht over wensen en dat mag natuurlijk ook in de
onderbouw. Op de eerstvolgende leerlingenraad
vergadering in januari bespreken we de ideeën uit de
verschillende klassen met elkaar en zullen we eventuele
wensen indienen.

Vrolijke voorstelling vol swingende jazzmuziek
uitgevoerd door Theaterduo DiBi in bibliotheek
Helmond. Voor kinderen vanaf 4 jaar. Kaartjes kosten
slechts € 2,00, graag vooraf aanmelden via
www.helmondpeel.biblio-shop.nl.

“Het Reinders team staat klaar om de handen uit de
mouwen te steken. MET DE JUISTE EXPERTISE ÉN
MATERIALEN LATEN WE WENSEN OP VERRASSENDE WIJZE
IN VERVULLING GAAN. Wat wens jij voor de klas, je
collega's of voor je school?”

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN

Op de site www.reinders-oisterwijk.nl staat meer
informatie over deze actie.

Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op
de kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in
de gymzaal achter blijven. Er liggen weer erg veel
broodtrommels en fruitbakjes maar ook jassen,
mutsen, sjaals, kleren en dergelijke.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE
Wat was het een gezellige drukte op het schoolplein
bij de aankomst van Sinterklaas! Wij vonden het super
dat er zoveel ouders zijn komen kijken om dit samen
met de kinderen te beleven. Dank daarvoor.
En nu de school alweer versierd is voor de kersttijd
komt onze volgende activiteit er ook weer aan: de
Winter Speurtocht op woensdagavond 20 december!
Zie hiervoor de bijgevoegde uitnodiging.
Een andere opzet, maar zeker zo gezellig denken wij!
We willen vragen of er ouders zijn die op
vrijdagmiddag 22 december na school mee willen
helpen met het opruimen van de kerstversiering in de
gangen van school. Vele handen maken licht werk.
U kunt zich aanmelden bij Suzy Fransen, telefoon
06-23576326.
Tot slot maken we u alvast attent op de eerste
activiteit in 2018: het darttoernooi voor de groepen 5
t/m 8 op vrijdag 26 januari. Info volgt na de
kerstvakantie.
Tot ziens op 20 december!

HONK- EN SOFTBALVERENIGING MULO ZOEKT
NIEUWE LEDEN
"BeeBall” is een stoer, flitsend en leuk spel voor
kinderen van 5 t/m 10 jaar zowel voor jongens als
meisjes.
Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden
kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop
in beweging.

Bij BeeBall staan teamgeest, sportiviteit en spelplezier
voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel
vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse
wijze maken kinderen zich snel de technische
vaardigheden van honkbal en softbal eigen.
BeeBall kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel
door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine teams wordt
gespeeld. Het spel vraagt weinig ruimte of speciale
voorzieningen. Het kan uitstekend worden gespeeld op
een willekeurig grasveld, plein of in de zaal. De kleine
afmeting van het veld bevordert speelintensiteit.
Geen statische houding, maar dus volop activiteit.

THEMABIJEENKOMSTEN
Bij deze ouderkrant vindt u extra informatie vanuit:
- Odekerken Logopedie: informatie over logopedie in
de bovenbouw.
- LEV Groep: oudercursus “Positief opvoeden 0-12
jaar (vanaf 30 januari).

MULO Honk- en Softbalvereniging biedt kinderen tussen
5 en 10 jaar de mogelijkheid om vrijblijvend mee te
trainen met de Beeballers. Deze trainingen worden, vanaf
2 december, gegeven in de gymzaal aan de Paulus
Potterlaan, elke zaterdag om 10.30 uur. Kom jij ook een
keertje meedoen met dit stoere spel? Tot dan!"

