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Beste ouders, 
 
De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop herfst, 
de blaadjes vallen. Tijd voor onze OUDERKRANT 
nummer 3 van dit schooljaar om u bij te praten.  
Leest u hem even helemaal door, dan bent u weer op 
de hoogte! 

 
Connie Schellens, directeur 
 
 
NIEUWS VANUIT DE LEERLINGENRAAD 
 
Ook dit schooljaar zijn we weer gestart met de 
leerlingenraad. Uit alle groepen 5 t/m 8 komt één 
leerling die namens de groep in de leerlingenraad 
deelneemt. Er waren dus acht nieuwe kinderen  
aanwezig in de leerlingenraad, zij vormen dit jaar  
samen met juffrouw Mechteld en juffrouw Wencke de 
leerlingenraad. 

 
De kinderen zelf hebben namelijk ook prima ideeën en 
meningen hoe hun plezier op school en leren kan 
toenemen. Wij vinden het belangrijk om kinderen te 
betrekken bij onze school. 
 
We hebben twee weken geleden onze eerste 
“vergadering” gehad. De kinderen hebben zich aan 
elkaar voorgesteld en uitgelegd waarom zij in de 
leerlingenraad zitten.  
 

We hebben met elkaar besproken waarvoor de 
leerlingenraad bedoeld is. Ook hebben we samen 
nagedacht hoe we de kennismakingsgesprekken met de 
kinderen erbij hebben ervaren dit jaar.  
We vonden het allemaal erg fijn om bij het gesprek met 
onze ouder(s) en juf/meneer te zijn! 
 
Bij de hoofdingang staat onze ideeënbus. Hierin kunnen 
alle kinderen van de school een briefje stoppen met een 
idee om de school te verbeteren. De leerlingenraad gaat 
deze ideeën dan bespreken. 
 

Wij hebben er zin in dit jaar! 
 

 
FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN 
 
In september hebben alle ouders samen met hun kind 
een kennismakingsgesprek gehad met de leerkracht.  
Het doel hiervan was vooral kennismaken met elkaar. 
De volgende oudergesprekken zijn op maandag 12 en 
donderdag 15 november en deze zijn facultatief; de 
gesprekken vinden plaats op verzoek van de 
leerkrachten of van ouders. De kinderen krijgen nog 
geen rapport; het eerste rapport komt in februari.  
 
De leerkrachten zullen de ouders die ze graag eerder dan 
bij het eerste rapport willen zien uitnodigen.  
Als er ouders zijn die graag een gesprek met de 
leerkracht willen, dan kunnen zij dit voor vrijdag  
2 november aan de leerkracht van hun kind laten weten 
en zullen zij ook ingepland worden voor een gesprek.  
 
De voorlopige adviesgesprekken van groep 8 zijn ook op 
deze twee dagen. Daarvoor krijgen alle leerlingen van 
groep 8 uiteraard een uitnodiging mee naar huis.  
 
De uitnodigingen voor de gesprekken gaan mee op 
dinsdag 6 november.  
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MUZIEKPROJECT READY TO ROCK – ON AIR 
GAAT VAN START OP DE GOEDE HERDER 
 
Zit uw kind in groep 6, 7 of 8 van de Goede Herder? 
Dan kan hij/zij meedoen met het unieke 
popmuziek-project Ready to Rock – on Air! 
Ready to Rock on air is een popmuziek-project voor 
kinderen van groep 6, 7 en 8. Een schooljaar lang krijgen 
de kinderen saxofoon- of trompet-les en gaan ze 
samenspelen in een band. Als afsluiting staan ze met  
hun eigen band op het Ready to Rock Festival. 
De lessen zijn na schooltijd op school en worden 
gegeven door professionele muziekdocenten van het 
Kunstkwartier. Deelname is gratis. 
  
Op woensdag 31 oktober gaan we Rocken! 
Docenten van het Kunstkwartier laten tijdens een 
optreden op school zien hoe gaaf het is om in een band 
te spelen. Op deze ochtend ontvangen de kinderen een 
uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens deze 
avond, speciaal voor ouders en kinderen, krijgt u alle 
informatie over het project, kunt u vragen stellen én 
kunnen kinderen instrumenten uitproberen! 
 
Woensdag 31 oktober | 11.30 | De Goede Herder 
Ready to Rock concert door de docenten op school. 
 
Dinsdag 6 november | 19.00 - 20.30 uur 
Informatieavond voor alle geïnteresseerde ouders en 
leerlingen van de Vuurvogel, De Goede Herder en 
Silvester-Bernadette* 
Locatie | Silvester-Bernadette | Dahliastraat 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ready to Rock is een samenwerkingsproject tussen 
verschillende scholen. De scholen die meedoen zijn de 
Vuurvogel, De Goede Herder en Silvester-Bernadette. 

 
 

UITREIKING CHEQUE N.A.V. SPONSORLOOP 
 
Voor de zomervakantie hebben we een sponsorloop 
gehouden. Een deel van de opbrengst ging naar Stichting 
“Het vergeten kind” (landelijk), een deel van de 
opbrengst ging naar Stichting “Speel je mee” (Helmond) 
en een deel van de opbrengst ging naar onze eigen 
school en daar hebben we begin van dit schooljaar 
buitenspeelmateriaal voor gekocht. 
 
Voor de herfstvakantie is de cheque symbolisch 
aangeboden aan Stichting “Speel je mee” in Helmond 
door Bo en Xenia uit groep 7. De mensen van de 
Stichting waren er heel erg blij mee! 
Dank aan alle kinderen van de Goede Herder!!! 
 

 

VANUIT DE OUDERVERENIGING / de Bassiede Bassie 
 
In de herfstvakantie hebben we meegedaan aan het 
handbaltoernooi dat georganiseerd werd door Jibb en 
Swift. Het was een hele gezellige dag die we ook nog eens 
zeer succesvol hebben afgesloten: 
We zijn (gedeelde) 1ste geworden! 
 
Alle spelers nogmaals van harte gefeliciteerd met deze 
winst en bedankt voor de gezelligheid! 
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De volgende activiteit staat ook weer voor de deur. 
Vrijdag 2 november gaan we weer griezelen tijdens de 
Halloweentocht. Van 17.30 tot 18.30 uur kunnen de 
kinderen zich laten schminken op school. De tocht is 
van 18.00 tot 20.30 uur (let op: niet tot 21.30 uur zoals 
op de flyer stond!). Van 19.30 tot 21.00 uur is er 
gelegenheid om gezellig nog wat te drinken en na te 
kletsen op school. Voor de tocht kunnen de kinderen 
die verkleed komen nog even langs de jury lopen.  
Wie weet wint uw zoon of dochter wel de prijs voor 
het mooist/engst verkleed! 
 
Hopelijk zien we jullie volgende week vrijdag! 

 
We zijn ook al druk bezig met het regelen van 
bijvoorbeeld kerstmis en de schoolreisjes.  
Maar al deze activiteiten kunnen we niet doen zonder  
uw steun.  
 
 

Daarom zit er bij deze ouderkrant een herinnering voor  
de ouderbijdrage. Heeft u nog niet betaald?  
Doet u dit dan alstublieft zo snel mogelijk, zodat we  
deze leuke dingen kunnen blijven doen voor de 
kinderen. Alvast heel hartelijk bedankt! 
 
Groeten van De Bassie 
 

CURSUSAANBOD VOOR JONGE OUDERS 
 
De Zorgboog biedt de volgende interessante en 
leerzame cursussen aan voor jonge ouders: 
- Eerste hulp bij kinderongelukken 
- Reanimatie en AED bij kinderen 
- Eerste hulp bij kinderongelukken - opfriscursus 
- Mindfulness voor jonge ouders 
- Waardenvol communiceren met kinderen. 
 
Meer informatie over deze cursussen vindt u in de 
bijlage bij deze ouderkrant. 

 
SYMPOSIUM VANUIT MEDIAWIJS HELMOND 
 
Mediawijs Helmond organiseert op 22 november a.s. 
een gratis symposium voor ouders over online media & 
veiligheid. In de bijlage bij deze ouderkrant vindt u meer 
informatie over dit symposium. 

 
2E HANDS SPEELGOED & KINDERKLEDING BEURS 

Op zondag 4 november a.s. is de jaarlijkse 2e hands 
speelgoed & kinderkleding beurs in wijkhuis de Fonkel, 
Prins Karelstraat 123, te Helmond (nabij de St. Jozef kerk). 
70 kramen vol met kinderkleding en speelgoed! De beurs 
is van 11.00 uur tot 15.00 uur en de TOEGANG IS GRATIS! 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Miranda 06-22901053 of Anita 06-10139067. 
 
 
 



Oudervereniging   

Basisschool “De Goede Herder” 

Montgolfierstraat 71 

5703 EB HELMOND 

 

Helmond, 26 oktober 2018 

        HERINNERING 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Bij deze wil ik u herinneren aan de betaling van de ouderbijdrage. Heeft u deze nog niet voldaan, dan verzoek 

ik u vriendelijk om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Deze bijdrage zorgt er namelijk voor dat we activiteiten 

zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerstactiviteit, de schoolreisjes en alle andere activiteiten kunnen blijven 

organiseren.   

 

De hoogte van de ouderbijdrage is voor schooljaar 2018-2019: 

  Eerste kind  € 28,00  Toelichting: indien u 1 kind op school heeft betaalt u € 28,00; 

  Tweede kind  € 24,00  als u 2 kinderen op school heeft betaalt u € 52,00; 

  Derde kind  € 20,00  bij 3 kinderen op school betaalt u € 72,00;  

  Vierde kind  € 16,00  en bij 4 kinderen op school betaalt u € 88,00. 

    

    

Mogelijkheden om de bijdrage te betalen:  

 U kunt het bedrag ineens zelf overmaken op bankrekening: 

IBAN: NL79ABNA0496494414 

  Ten name van: Oudervereniging bs De Goede Herder 

  Onder vermelding van: Naam kind(eren) en groep(en) -> cijfer + letter aub 😊 

 Als u het bedrag liever contant wilt voldoen, mag dat ook. Doe het geld dan in een envelop met 

daarop ‘Ouderbijdrage’ en natuurlijk de naam van uw kind(eren) en de groep(en).  

Deze envelop kunt u afgeven aan Anja van Tilburg of aan de balie. U ontvangt dan een 

ontvangstbevestiging. 

Indien het voor u financieel niet mogelijk is deze ouderbijdrage te betalen, kunt u informeren of er misschien 

een bijdrage in de kosten mogelijk is vanuit Stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u krijgen aan 

de balie of bij Anja van Tilburg.   

 

 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de oudervereniging 

Monica Koolen 

Penningmeester oudervereniging basisschool “De Goede Herder” 

Tel: 06-22 42 83 10 / E-mail: monicakoolen@hotmail.com  
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