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Beste ouders, 
 
De start van het nieuwe schooljaar is alweer enkele 
weken geleden. Alles gaat inmiddels weer zijn gangetje.  
De informatieavonden zijn achter de rug en op 20 en 24 
september zijn de kennismakingsgesprekken.  
Dus de hoogste tijd voor onze OUDERKRANT nummer 2 
van dit schooljaar om u bij te praten. Leest u hem even 
snel helemaal door, dan bent u weer op de hoogte! 

 
Connie Schellens, directeur 

 
 
EXTRA VRIJE MIDDAG MAANDAG 17 SEPTEMBER!! 
 
Zoals u ook al in onze schoolgids en schoolkalender 
heeft kunnen lezen, hebben wij maandagmiddag 
17 september een studiemiddag op school. 
Dit betekent dat alle kinderen die dag vanaf 12.30 uur 
vrij zijn. De kinderen eten, net als woensdag en vrijdag, 
thuis. Er hoeft geen lunchpakketje mee. De school is 
die middag dan gesloten! 
 
 
HERFSTVAKANTIE + STUDIEDAG  22 OKTOBER 
 
Van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober is het 
herfstvakantie. Maandag 22 oktober zijn alle kinderen 
ook nog vrij in verband met een studiedag op school.  
Wij verwachten alle kinderen weer op school op dinsdag 
23 oktober. Alvast voor iedereen een hele gezellige en 
mooie week!  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

E-WASTE RACE 2018! 
 
Dit jaar doen de groepen 8 mee aan de E-Waste race. 
Op school hangen onderstaande posters, gemaakt 
door de leerlingen van groep 8. Zij geven hierop uitleg 
wat de E-Waste race precies inhoudt en vragen hierbij 
om uw hulp.  
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OPROEP VANUIT GROEP 3 
 
De kinderen van groep 3 willen nog erg graag spelen. 
Naast het lezen, schrijven en rekenen krijgen ze nog 
veel tijd hiervoor. Vooral bouwen is favoriet!  
Daarom deze oproep: 
 
Wie heeft er thuis nog klein spelmateriaal voor in onze 
bouwhoek? Diertjes, playmobil of andere 
(barbie)poppetjes, kleine auto's etc. 
 
Als u iets kunt missen thuis dan maakt u onze kinderen 
er erg blij mee! 
 
U kunt de spullen afgeven in de klas van juffrouw 
Floortje en juffrouw Laura. 
 
Alvast hartelijk dank! 

 

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL 
 
Als school willen wij graag dat 
kinderen veilig van en naar 
school kunnen gaan. Daarom 
is er sinds een aantal jaar een 
Zoen & Zoefstrook naast de 
school. Leest u alstublieft de  
regels hieronder goed door.  
 
 
De Zoen & Zoefstrook is gemaakt om de verkeersdrukte 
en de gevaarlijke situaties bij school, rond het brengen 
en halen van kinderen, beter te regelen. 
 
Op de strook kunt u uw kind met de auto afzetten en 
ophalen van school. 

De Zoen & Zoefstrook is een eenrichtingsstrook!!  
U rijdt de Zoen & Zoefstrook op komende vanaf de 
Straakvense Bosdijk en niet vanaf de Fokkerlaan.  
De strook is gelegen op de openbare weg en zal tijdens 
het afzetten en ophalen van de kinderen korte tijd de 
doorstroom van overig verkeer hinderen. 
  
 
 

De regels op de Zoen & Zoefstrook: 
1. Stapvoets rijden op de strook. 
2. Rijd zo ver mogelijk door. Sluit aan bij de auto voor u. 
3. “Parkeer” uw auto rechts op de strook. 
4. Even afscheid nemen (“zoenen”). 
5. Laat uw kinderen aan de trottoirkant in- of  
 uitstappen. 
6. Zij kunnen nu veilig over het trottoir naar de ingang  
 van school lopen. 
7. Het is dus niet de bedoeling om met uw kind mee te 
 lopen naar de ingang. 
8. Als u dat wel wilt doen, moet u uw auto ergens  
 anders parkeren en via de oversteekplaats samen met 
 uw kind naar de ingang lopen. 
9. Is de strook vol? Ook dan parkeert u elders! 
  
Daarnaast willen we nog wat algemene regels herhalen: 

- Alleen parkeren in de parkeervakken.  
 (Niet op de stoep aan de rand van de speelplaats 
 tegenover de gymzaal). Dat is ook voor de 
 flatbewoners prettiger.  

- De boulevard is voor voetgangers. Kinderen en  
 ouders die op de fiets komen kunnen met de fiets  

aan de hand over de boulevard. 

- Gebruik de plek bij de brigadiers om over te steken.  
 Brigadiers staan er voor de veiligheid van uw  
 kinderen, respecteer hen! 

- Vanwege werkzaamheden aan het dak zal er de  
 komende weken af en toe vrachtverkeer zijn rondom  
 de school. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking, 
Team basisschool De Goede Herder 
 
 
PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYVERKLARING 
 
Tijdens de informatieavond heeft u allemaal een 
formulier ontvangen met de persoonsgegevens van uw 
kind en een privacyverklaring. Wij willen u vragen om de 
gegevens te controleren en de formulieren daarna zo 
snel mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind.  
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Bent u niet bij de informatieavond aanwezig geweest, 
loop dan even binnen bij de leerkracht om het formulier 
op te halen.  
 
 
VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 

Nieuws vanuit de Bassie 

 
We gaan starten: 

Als eerste, zoals eerder 
aangekondigd, de minidisco 
op vrijdagavond 21 september 
voor de groepen 1 t/m 4!!! 
Inschrijving is niet nodig, de 
kinderen komen gewoon 
gezellig mee dansen, 
natuurlijk inclusief een hapje 
en een drankje!! 
 
Dan wordt er in de herfstvakantie evenals vorig jaar een 
handbaltoernooi georganiseerd in de Veka-sporthal op 
donderdag 18 oktober. Dit zal zijn voor de groepen 4 t/m 
8. Zie de bijlage bij deze ouderkrant voor inschrijving. 
 
 
En vervolgens is het alweer tijd 
om te griezelen…. Halloween 
vieren we dit jaar op vrijdag  
2 november. Blokkeer deze 
avond. 
 
 
 
Tot slot: denkt u nog aan de ouderbijdrage? 
 
Tot ziens!! 
De Bassie 

 

 
 
 
 
 
 

EXTRA INFORMATIE OVER: 
 
Bij deze ouderkrant vindt u extra informatie: 
 
- Vanuit GGD Brabant-Zuidoost: informatieavond 
 “Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen”.  
 Datum: dinsdag 2 oktober 20.00 - 22.00 uur. 
 Locatie: Centrum Hofdael, Molenstraat 23 Geldrop. 

- Vanuit CJG Helmond: Workshop “Een goed  
 slaappatroon ontwikkelen”. 

Datum: donderdag 25 oktober 20.00 - 22.30 uur. 
Locatie: Wijkgebouw de Westwijzer,  
Cortenbachstraat 70 Helmond (zie de bijlage). 

- Vanuit CJG Helmond: Workshop leren luisteren.  
Datum: donderdag 8 november 20.00 - 22.00 uur. 
Locatie: Wijkgebouw de Westwijzer,  
Cortenbachstraat 70 Helmond (zie de bijlage). 

- Kinderdagverblijf “De Bereboot” heeft onlangs een 
nieuwe locatie geopend. Naast de locatie in de wijk 
Dierdonk, bieden zij nu ook voorschoolse en 
buitenschoolse opvang (VSO & BSO) op sportcomplex 
De Rijpel (zie de bijlage).   
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Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen  

Informatieavond GGD 

 

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak 

van kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom 

organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van 

kinderen met poepproblemen.  

 

Zindelijk zijn 

Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen 

naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van 

de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen 

vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als de 

ouders/verzorgers. 

 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s 

een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit 

probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en praktische tips om het broekpoepen aan te 

pakken.  

 

De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is 

de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze 

avond zijn 3 euro. 

 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  

 

 

http://www.ggdbzo.nl/


                             SWIFT HANDBALTOERNOOI  
 

Beste jongens en meisjes, 

  

Handbalvereniging S.v. Swift Helmond organiseert samen met JIBB een 

schoolhandbaltoernooi in de herfstvakantie en wel op donderdag 18 oktober 2018. 

 

Voor onze school pakken wij dit op. Dus graag via ons inschrijven niet rechtstreeks op de 

site die vermeld staat op de flyer. Zo krijgen alle kinderen die mee willen doen ook kans 

om mee te doen.  

 

Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 mogen hieraan meedoen.  

 

Het toernooi wordt gespeeld in de VEKA Sporthal. 

* Groep 4-5 : minimaal 5, maximaal 8 spelers per team 

 -> spelen op do 18 okt van 9.00-12.00 uur 

* Groep 6-7-8 : minimaal 6, maximaal 9 spelers per team  

 -> spelen op do 18 okt van 13.00-16.00 uur 

 

Hou je van snelheid, actie en teamsport, dan is het schoolhandbaltoernooi iets voor jou.  

Het geeft niet als je de spelregels niet (helemaal) kent. 

 

 

DEELNAME IS GRATIS 

(en wij zorgen voor wat te drinken en een koekje/ snoepje)  
 

 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 28 september 2018. 

  

Vul onderstaand strookje in en doe dit in de witte brievenbus, of stuur een e-mail naar 

bassie@bs-goedeherder.nl.  

 

Sportieve groeten van De Bassie 
 

======================================================= 

 

Ik wil graag meedoen met het schoolhandbaltoernooi in de herfstvakantie 2018: 

 

 

Voornaam leerling:__________________________________ 

 

Achternaam leerling:________________________________________ 

 

Groep (cijfer en letter aub):________Geboortedatum:_________-______-___________ 

 

 

Telefoonnummer (in geval van nood op de dag zelf):_____________________________ 

 

Evt bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden: 

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

mailto:bassie@bs-goedeherder.nl


Opvoeden is een leuke, maar soms uitdagende taak. Heb je behoefte aan praktisch advies 

om specifiek gedrag bij jouw kind aan te pakken? Dan zijn de workshops Positief Opvoeden 

misschien iets voor jou! 

Workshop Leren Luisteren
Deze workshop geeft je inzicht in veelvoorkomende vormen van ongehoorzaamheid

en waarom kinderen ongehoorzaam zijn. Tijdens de workshop oefen je hoe je om kunt gaan met de ongehoorzaamheid van je kind, 

leer je het gedrag van je kind te volgen en hoe je als ouder/opvoeder je kind grenzen kunt leren

                               

De bijeenkomst is gratis!

U kunt zich aanmelden via ons emailadres of via onze website www.cjghelmond.nl 

Geeft u bij aanmelding door voor welke workshop u zich opgeeft.

Wanneer:     Donderdag 8 november 2018

Waar:             Wijkgebouw de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in helmond

Tijd:              20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Mail:  frontofficejeugd@helmond.nl

Voor actuele informatie van het cursusaanbod verwijzen wij u naar de website van CJG Helmond.

Workshop Leren Luisteren



Kinderen en ouders hebben een goede nachtrust nodig. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert een 

workshop waarin u kijkt hoe u een gezond slaappatroon kunt ontwikkelen met en voor uw kind. Welke vaardig-

heden heeft een kind nodig en wat kunnen oorzaken zijn als kinderen niet zo makkelijk inslapen.

Deze workshop geeft concrete tips en handvaten hoe je dit in de praktijk kunt brengen en is bedoeld voor ouders 

met kinderen tot 10 jaar.

Waar:   de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond

Wanneer: donderdag 25 oktober 2018

Tijd:  20.00 - 22.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur

Mail:  frontofficejeugd@helmond.nl

De workshop is gratis! Aanmelden kan per mail onder vermelding van slaappatroon.

U kunt zich ook aanmelden via onze website www.cjghelmond.nl 

Naast deze workshop worden er nog andere themabijeenkomsten door het CJG georganiseerd.

Voor het actuele aanbod verwijzen wij u naar de agenda van onze website www.cjghelmond.nl of onze faceboek 

pagina CJG Helmond 

Een goed slaappatroon ontwikkelen



De Bereboot  - “Sport en natuur” - Sportcomplex de Rijpel 3, 5709 LB Helmond                                                                                                     

Telefoon: (0492) 475009   -   E-mail: mail@bereboot.nl   -   www.bereboot.nl 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Zoals u vast al hebt gehoord, openden wij onlangs een nieuwe locatie in Helmond. Naast onze locatie 
in de wijk Dierdonk, bieden wij nu ook voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO & BSO) op het 
sportcomplex De Rijpel (Rood-Wit ’62), vlakbij de school van uw kind (-eren). 
Via deze weg willen wij u kort kennis laten maken met onze “groene” visie op opvang, in combinatie 
met sport/ spel en bewegen. 

 
Wij hebben jarenlange ervaring in het bieden van 
verschillende vormen van opvang en zijn dan ook trots op 
het feit dat we hebben kunnen uitbreiden naar een 
tweede locatie. Onze “groene” visie leggen wij graag aan u 
uit.  
 
Wij zijn van mening – en u hoort het vast en zeker ook  
regelmatig in de (sociale) media – dat buiten zijn voor 
kinderen gezond is. Kinderen zijn beweeglijk, ze 

ontdekken hun omgeving door het gebruik van al hun zintuigen en vooral ook door te imiteren. Een 
groene omgeving stimuleert de zintuigen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de creativiteit en het 
denken. Wist u dat uw kind buiten in de natuur ontspant en tot rust komt?   
 
Kortom, kinderen worden blijer, creatiever, socialer, fitter en vrijer in de natuur. Buiten zijn en buiten 
spelen is gezond!  
Daarom bieden wij opvang aan in een natuurrijke omgeving, nabij bossen en andere “groene” 
plekken. Een plek waar bewegen, spelen en ontspannen als vanzelf gaat. Op deze nieuwe locatie zijn 
er talrijke mogelijkheden om sportclinics aan te bieden of op avontuur te gaan in de natuur. 
 
Uw kind mag meedenken, komt in aanraking met verschillende activiteiten. Wij bieden gezonde 
voeding en beweging. Samen lekker buiten zijn en de ruimte krijgen om te ontdekken en te ervaren. 
Kinderen leren op een gezonde en gezellige manier in beweging te zijn, terwijl ze heel veel lol maken 
met andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers. 
 
Volgens onderstaande richtlijnen bieden wij BSO en VSO: 
1. Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag, aansluitend aan de 
schooltijden van de omringende scholen van 14.00 tot 18:30 uur. 
2. Wij bieden voorschoolse opvang (VSO v.a. 07.30 uur) voor basisschool "De Goede 
Herder" en basisschool "Talentrijk". 
3. We halen kinderen op bij de scholen: De Goede Herder - Taalbrug - Sylvester 
Bernadet - De Straap Talentrijk - De Rakt - De Rank -Toermalijn. 
4. Wij zijn 52 weken per jaar geopend. 
5. Extra en incidentele opvang is mogelijk voor klanten als de bezetting dit toelaat. 
6. Op woensdag en vrijdag gaan we NIET open, maar dan zijn er wel mogelijkheden 
om bij De Bereboot in Dierdonk uw kinderen op te vangen. 
7. Tijdens alle schoolvakanties zijn wij hele dagen geopend van 07:30 tot 18:30 
uur  (op maandag, dinsdag en donderdag)  
8. Ons team bestaat uit gemotiveerde gediplomeerde pedagogisch medewerkers 
met  affiniteit voor sport en natuur. 
9. Wij hebben plek voor maximaal 19 kinderen van 4 t/m 12 jaar per dag. 
 
Ben u enthousiast? Neem dan contact op om een afspraak te maken voor een rondleiding en 
kennismaking op deze unieke locatie!  

mailto:mail@bereboot.nl

