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Beste ouders, 
 

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud. 
Tijd om u weer wat bij te praten. Dit is de eerste 
OUDERKRANT van het jaar 2019; nummer 5. 
 
Connie Schellens, directeur 
 
 
PERSONELE ZAKEN 
 
Juffrouw Josanne (groep 5b) is enige tijd afwezig 
geweest en heeft de afgelopen maanden steeds met 
groepjes leerlingen buiten de klas gewerkt. Ze heeft 
besloten om een andere weg te kiezen, omdat het 
onderwijs niet meer passend is voor haar. We zijn 
overeengekomen dat ze zich vanaf nu gaat richten op 
een toekomst buiten onze organisatie. Natuurlijk 
zullen we op een passende manier nog afscheid 
nemen van haar. 
 
 

NOMINATIE SPORT AWARDS 
 
Sporten en bewegen vinden we op school heel 
belangrijk. We doen er veel aan om de kinderen fijn en 
op eigen niveau te laten bewegen; in de gymzaal, in de 
klas en in de pauze. Deze week hoorden we dat we 
samen met 3 andere scholen, genomineerd zijn voor 
“De sportiefste basisschool van Helmond”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 1 februari horen we, tijdens Sport Awards Helmond 
2018 in de Geseldonk, of we dat ook inderdaad zijn.  
De uitreiking van de prijs is rond de klok van 18.45 uur 
en zal plaatsvinden in de sporthal van Polaris 
(Mierlo-Hout, naast de Geseldonk). 
 

Wij zouden het als school heel fijn vinden als hierbij ook 
kinderen samen met hun ouders aanwezig zijn.  
Vanaf 18.00 uur is er in de sporthal van alles te beleven 
tijdens een sportmarkt. Daarna volgt de uitreiking. 
Omdat de organisatie graag wil weten hoeveel mensen 
er komen, vinden wij het fijn als u via de mail wilt laten 
weten wie er komen en met hoeveel. 
(p.manders@bs-goedeherder.nl).  
 
 
ONWIJS FIT 
 
Ook dit schooljaar gaan we begin februari, samen met 
JIBB en de GGD, kijken hoe fit en lenig onze leerlingen 
zijn. Dan worden de kinderen bij ons op school weer 
gemeten en gewogen. Binnenkort ontvangt u hierover 
meer informatie. Voor vragen kunt u terecht bij meneer 
Patrick (groep 4b). 
 
 

REDZAAMHEIDSLEZEN GROEPEN 3 
 
Onze school mag vanaf dit jaar meedoen aan het 
landelijk onderzoek Redzaamheidslezen. 
Redzaamheidslezen betekent: niet racen bij het lezen, 
maar rustig lezen wat er staat. Ouders van leerlingen 
die mee gaan doen aan dit onderzoek worden op de 
hoogte gebracht van deze nieuwe manier van lezen en 
toetsen op de informatieavond die zal plaatsvinden op 
woensdag 23 januari om 19.00 uur.  
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BRANDWEEROEFENING OP SCHOOL 
 
Maandagavond 14 
januari vindt er  
‘s avonds een 
brandweeroefening 
plaats in onze school 
(voor en door de 
brandweer zelf). Ziet u 
een brandweerauto en 
een brandweerploeg bij de school:  
Niets aan de hand! 
 
 

BRIGADIEREN EN VERKEERSVEILIGHEID 
 
Elke dag staan er brigadiers voor ons klaar om 
kinderen en ouders veilig te laten oversteken.  
Soms zijn er mensen die gewoon doorrijden of fel 
reageren als een brigadier een aanwijzing geeft.  
Dat is zowel voor de brigadier niet prettig als voor 
degenen die willen oversteken. We verzoeken 
iedereen om rekening te houden met elkaar en vooral 
met de veiligheid van onze kinderen. Laten we samen 
het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. 
 

 
 
Bij regenweer merken we dat er ook wel eens auto’s 
de speelplaats opgereden worden; dat is natuurlijk 
niet de bedoeling. Die ruimte is voor de kinderen die 
naar de gymles gaan en voor de kinderen die nog 
buiten aan het spelen zijn. Gebruik a.u.b. de zoen en 
zoef zone of zet uw auto een stukje verder weg in een 
parkeerhaven, zodat het voor iedereen veilig blijft. 
 
 

 

SCOOR EEN BOEK! 
 

 
 
 

Op school scoren 
Naast sporten en spelen, is lezen erg belangrijk.  
Een goede taalbeheersing is de basis voor 
zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Met Scoor 
een Boek! willen we dat bereiken. In de komende 10 
weken gaan de groepen 5a, 5b en 6b zo veel mogelijk 
boeken lezen in de klas. De leerlingen worden via 
videoboodschappen aangemoedigd door Helmond Sport 
doelman Stijn van Gassel. Het doel is kinderen te 
stimuleren met plezier te (blijven) lezen en te bewegen. 
  
Aftrap, rust en eindsignaal 
Scoor een Boek! doorloopt drie fases. In week 3 start het 
project met de aftrap. Na 5 weken volgt de rust en 
bepalen we de tussenstand. Ten slotte klinkt medio april 
het eindsignaal en sluiten alle deelnemende scholen het 
project af met een sportieve afsluiting in het stadion van 
Helmond Sport. Het totaal aantal gelezen boeken wordt 
dan ook bekendgemaakt. 
  
Scoor mee met het hele gezin! 
Scoor ook thuis boeken! Het hele gezin kan mee scoren. 
Haal een Scoor een Boek!-poster bij de klantenservice in 
de Bibliotheek. Verdien zoveel mogelijk doelpunten door 
extra te (voor)lezen. Heel eenvoudig, lees thuis een 
boek, krant of tijdschrift, dan verdien je een punt (een 
voetbalsticker). Je maakt kans op wedstrijdkaarten van 
Helmond Sport voor het hele gezin. 
  
Er kan zelfs gescoord worden in de bieb! Kom gratis 
lezen en bewegen in de Bibliotheek in onze 
Scoor-week. Spelers van Helmond Sport dagen 
kinderen uit voor een potje voetbal en lezen voor uit 
sportieve boeken. Inschrijven kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.  
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OPROEP HOOFDLUISCONTROLE 
 
Elke woensdag na een vakantie vindt er een 
hoofdluiscontrole plaats. Er zijn diverse ouders die zich 
daar al jarenlang voor inzetten. Aan het einde van dit 
schooljaar zijn er 4 van deze ouders die (met hun kind  
uit groep 8) de school gaan verlaten. We zijn op zoek 
naar ouders die de groep weer kunnen aanvullen.  
Heeft u zin en tijd om op woensdagochtend na elke 
vakantie te komen helpen? Heel graag! U kunt zich 
melden bij Debby Berkers, telefoon 06-16592392 of  
even binnenlopen bij de directie.

 
 
 

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 
Vandaag vindt voor het eerst in de geschiedenis van  
De Goede Herder een echt Fifa playstation 
kampioenschap op school plaats voor de groepen  
5 t/m 8.  
 
En ook het darttoernooi 
komt eraan! Noteer   
1 februari alvast, 
kinderen van groep 5 
t/m 8!   
  
 
De groepen 1 t/m 4 komen later die maand aan de beurt 
voor het oud-Hollands spellencircuit, genoeg te doen dus 
weer, ook in het nieuwe jaar!  
  
Groeten van De Bassie 
 
 
 

 
 
 

TRAININGEN VANUIT DE LEV GROEP 
 
Deze maand starten er weer nieuwe groepen van de 
trainingen van Positief opvoeden. In de bijlage een 
flyer met informatie over de trainingen: 
 
- Positief opvoeden voor ouders van kinderen van  
 0-12 jaar 
- Positief opvoeden voor ouders van tieners van  
 12-17 jaar 
- Positief opvoeden voor gescheiden ouders. 
 
 
 
 
 

 



Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan over Positief Opvoeden. Groepstrainingen bieden 
het voordeel dat ouders van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De trainingen 
worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos.  
Aanmelden en meer informatie op de website www.lerenmetlev.nl/zinzicht.   

 
 
Positief Opvoeden 0-12 jaar 
Niet luisteren? Driftbuien? Slaapproblemen?  
Met de training Positief Opvoeden leren ouders een positieve band opbouwen, stimuleren van gewenst gedrag en 
hanteren van ongewenst gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag. 
Training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 tot 2 ½ uur 
Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Kosten 15 euro 
 
 
Positief Opvoeden tieners 12-17 jaar 
Is je kind lastig thuis? Op school? Met vrienden?  
Met de training Positief Opvoeden leren ouders de basisprincipes en opvoedstrategieën van Triple P aan de hand 
van observatie, groepsdiscussie, rollenspel en het geven en krijgen van feedback.  
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en een telefoongesprek van 15 tot 30 minuten. 
Start: 15 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Kosten 45 euro 
 
 
Positief Opvoeden voor gescheiden ouders 
De training bereidt ouders voor op een zo goed mogelijke overgang naar de nieuwe gezinssituatie na de echtschei-
ding. Aan bod komen het ontwikkelen van een goede co-ouderschapsrelatie, vaardigheden om te leren omgaan 
met eigen emoties, oplossen van problemen en een balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning. 
Training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Indien nodig kan de training worden aangevuld met  twee bijeenkomsten 
over de nieuwe opvoed- en gezinssituatie en wat dit betekent voor de opvoeding. 
Start: 12 maart van 19.00 - 21.00 uur, locatie Helmond  
Kosten 45 euro 
 

Trainingen Leren met LEV 
Positief Opvoeden voor ouders 

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te  groeien, 

op persoonlijk of professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht.  

www.lerenmetlev.nl   

Kijk voor uitgebreide informatie en aanmelden op: www.lerenmetlev.nl/zinzicht 

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl 

https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/

