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Beste ouders,

KAMP EN MUSICAL

Deze ouderkrant is de laatste van het schooljaar
2017-2018. Over twee weken begint de zomervakantie.
Wij wensen u alvast een fijne vakantie, bedankt voor
alle hulp en ondersteuning. Geniet van uw vrije dagen.

De groepen 8 zijn bezig aan hun laatste periode op de
basisschool. Van maandag 25 t/m vrijdag 29 juni gaan ze
nog samen op kamp in Mierlo. Dat wordt super gezellig!

Namens alle medewerkers van De Goede Herder
Ingeborg Schrama, directeur

AFSCHEID JUFFROUW INGEBORG
Na zeven jaren als directeur-bestuurder op onze school
gewerkt te hebben gaat juffrouw Ingeborg De Goede
Herder verlaten. Zij heeft met ingang van 1 augustus een
nieuwe baan als bestuurder bij Qliq Primair.
Zij zal worden opgevolgd door Connie Schellens.
Op dit moment maakt juffrouw Connie al deel uit van de
directie en vanaf 1 augustus zal zij de nieuwe
directeur-bestuurder zijn.
Op woensdag 27 juni a.s. tussen 12.00 uur en 13.00 uur
hebben alle ouders de gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen van juffrouw Ingeborg. U bent dan
van harte welkom in de
aula van onze school.

De laatste weken stonden natuurlijk ook in het teken van
de musical. Groep 8A vertoont dinsdagavond 3 juli hun
afscheidsfilm "De Reünie” in de Cacaofabriek in
Helmond. Ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en
anderen hebben hiervoor kaartjes gekocht en de zaal is
inmiddels uitverkocht.
Groep 8B staat woensdagavond 4 juli om 19.30 uur op
het podium in onze aula om hun musical “Switch” aan
ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes te vertonen.
Wij wensen iedereen heel veel plezier op hun
afscheidsavond!
We hopen dat de
kinderen terug
kunnen kijken op een
mooie periode op
basisschool
De Goede Herder.
Veel succes en plezier
op het voortgezet
onderwijs!

AFSCHEID COLLEGA’S

LAATSTE RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN

Aan het einde van dit
schooljaar nemen we
afscheid van een aantal
collega’s. Juffrouw
Chantal, juffrouw Bo en
juffrouw Carmen gaan ons team verlaten. Zij zullen na
de vakantie op andere scholen werkzaam zijn.

Op dinsdag 26 juni ontvangen alle kinderen van onze
school hun laatste rapport. Op maandag 2 juli zijn er nog
oudergesprekken voor enkele kinderen. Het gaat hierbij
om kinderen, waarvan de leerkracht graag het rapport
wil toelichten aan de ouders. Deze ouders hebben al
eerder een uitnodiging ontvangen. Heeft u geen
uitnodiging ontvangen en wilt u wel graag een gesprek,
kom dan voor vrijdag 29 juni even langs bij de leerkracht
om een afspraak te maken.

We wensen hen succes en heel veel plezier in hun
verdere loopbaan!
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UITZWAAIEN GROEPEN 8

HOE WORDEN VAKANTIES BEPAALD

Donderdag 5 juli om 14.00 uur
zullen we de leerlingen van de
groepen 8 officieel uitzwaaien.
Hoe dat precies gaat verlopen
houden we nog even geheim,
maar het zal in elk geval
plaatsvinden bij de ingang aan
de zijde van speelplaats.

Soms krijgen we vragen over de manier waarop het
vakantierooster wordt vastgesteld. Daarom willen we
dat graag toelichten.
Een aantal schoolvakanties wordt door het ministerie
van OC&W vastgesteld: 2 weken kerstvakantie, 6 weken
zomervakantie en 1 week meivakantie. Zij geven advies
voor de herfstvakantie en voorjaarsvakantie.
Het Brabants Overleg Vakantieplanning geeft jaarlijks
een advies voor het vaststellen van de schoolvakanties.
Dit voorstel wordt door alle schoolbesturen in Helmond
besproken en wordt vrijwel altijd opgevolgd.
Uitgangspunt is dat alle scholen in Helmond dezelfde
vakanties hanteren. De meivakantie stemmen we als
basisonderwijs daarom af met het voortgezet onderwijs,
zodat de kinderen binnen het gezin gelijktijdig vakantie
hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de
landelijke examens voor het voortgezet onderwijs.
(Om niet meteen de eerste dag na een vakantie te
starten met examens plant het VO vaak nog een lesweek
in). Soms hebben scholen nog extra uren over waardoor
ze bijvoorbeeld een derde week aan de meivakantie
kunnen “vastplakken”.
Dat kan dan omdat ze in gewone schoolweken meer
uren lesgeven dan wettelijk verplicht is.

LAATSTE SCHOOLDAG
Op vrijdag 6 juli is de laatste schooldag. In de ochtend
nemen de leerkrachten afscheid van de kinderen in de
groep en sluiten ze samen het schooljaar af. Ouders die
de leerkrachten willen bedanken vragen we dat na 12.30
uur te doen.

OPBRENGST SPONSORLOOP
De sponsorloop heeft in totaal € 3.426,52 opgeleverd!
Een geweldige prestatie van al onze kinderen en met
dank aan alle ouders en andere sponsoren!

CONTROLE ACTIE LEERPLICHT
Wij verwachten alle kinderen
op maandag 20 augustus
2018, de eerste dag na de
zomervakantie, weer op
school. Die dag is er een
controle actie wat betreft
leerplicht. De school is
verplicht om afwezigheid van
leerlingen te melden bij de
leerplichtambtenaar.

Voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvaka
nties/vaststellen-data-schoolvakanties

EVENEMENTEN EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR
●
●
●
●
●
●
●
●

Kamp groepen 8
:
Tweede rapport
:
Dank-u-wel ochtend :
Oudergesprekken :
Musical groep 8A :
Musical groep 8B :
Uitzwaaien groep 8 :
Laatste schooldag :

maandag 25 t/m vrijdag 29 juni
dinsdag 26 juni
woensdag 27 juni
maandag 2 juli
dinsdag 3 juli
woensdag 4 juli
donderdag 5 juli 14.00 uur
vrijdag 6 juli.
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SCHOOLVAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2018 - 2019
●
●
●
●

Start
Studiedag
Studiemiddag (*)
Herfstvakantie

:
:
:
:

● Studiedag
● Extra vrije dag
● Kerstvakantie

:
:
:

● Studiemiddag (*)
● Studiedag
● Carnaval

:
:
:

● Studiemiddag (*)
● Studiedag
● Meivakantie +

:
:
:

2e Paasdag
● Hemelvaart

:

● 2e Pinksterdag
● Studiedag
● Zomervakantie

:
:
:

maandag 20 augustus 2018
woensdag 29 augustus 2018
maandag 17 september 2018
maandag 15 oktober t/m
vrijdag 19 oktober 2018
maandag 22 oktober 2018
donderdag 6 december 2018
maandag 24 december 2018
t/m vrijdag 4 januari 2019
donderdag 31 januari 2019
donderdag 21 februari 2019
maandag 4 maart t/m
vrijdag 8 maart 2019
dinsdag 19 maart 2019
vrijdag 5 april 2019
maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
dinsdag 11 juni 2019
maandag 8 juli t/m
vrijdag 16 augustus 2019.

(*) een studiemiddag:
Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit.

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE
De schoolreisjes van 2018 liggen weer achter ons!
Met als nieuwe geslaagde attractie voor groep 3/4
Dippie Doe in Best. Iedereen heeft volop genoten
volgens alle verhalen, ook in Toverland en de
Speuldries!!
Voor de Bassie was dit de laatste activiteit van dit
schooljaar. We kunnen terugkijken op vele leuke
activiteiten. Voor volgend jaar zijn we alweer met veel
enthousiasme een nieuwe planning aan het maken!

Mocht u ook een leuk idee hebben voor een
buitenschoolse activiteit voor onze kinderen, mail dan
gerust naar ons: bassie@bs-goedeherder.nl.
Wij wensen iedereen alvast een gezellige vakantie en tot
volgend schooljaar! de Bassie.

KAST MET GEVONDEN VOORWERPEN
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.
Let op: de kast met gevonden
voorwerpen wordt donderdag
5 juli na school helemaal
leeggehaald en dan gaat alles
weg. Dus bent u iets kwijt;
kom op tijd even kijken.

ZOMERLEZEN
Hoe houd je het leesniveau van je kind op peil tijdens
de zomervakantie?
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de
zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen.
Dit wordt “zomerverval” of “zomerdip” genoemd.
Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange
zomervakantie te blijven lezen!
Voorkom zomerdip bij je kind
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan
het begin van het schooljaar is bij een aantal kinderen
een terugval in leesvaardigheid te zien. Ouders zijn
zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Om het
succes van de leesontwikkeling gedurende het
afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen
dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook
thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen
wij dat.
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Zomerlezen: 6 tips
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind
tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je
voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete
boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent
zitten lezen.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het
hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon
schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige
spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en
maan roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn
ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen
dragen bij aan lezen.
Tip 3: Kinderboeken mee!
Groep 3/4:
- Laat je kind het boek kiezen
- Bekijk samen de omslag en praat erover, waar zal het
boek over gaan? Spannend of juist grappig?
- Lees om de beurt een stukje
- Geef je kind de kans om zelf een fout te herstellen;
verbeter dus niet te snel
- Praat samen over wat je gelezen hebt
- Geef je kind complimenten.
Groep 5-8:
- Stil laten lezen
- Samen met u laten lezen
- Hardop laten lezen
- Begeleid laten lezen.
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden
onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe
gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en
kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de
vakantiedoeboeken van Rompompom en Maan roos vis
superleuk en leerzaam. Rijden maar!
Tip 6: De Bieb App
De VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 aug.
De app is gratis te downloaden in de App Store en
Google Play Store. Meer informatie vindt u op
www.vakantiebieb.nl.

IN DE VAKANTIE OP HET PODIUM!
Toneelspelen in het Annatheater
Op dinsdag 17 juli organiseert Jeugdtheaterschool
Annatheater een dag vol theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s avonds laten we wat
we gedaan hebben aan het publiek zien, in een echt
theater met alles erop en eraan.
Kom in het Annatheater op het grootste podium van
Helmond in de spotlights staan!
Wanneer: dinsdag 17 juli van 10.00 tot 20.00 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar
Wat kost het: € 25,00
GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 op via
laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur
Contact.

