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Beste ouders, 
 

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant. 
Dit is nummer 6 van dit schooljaar, datum 22 februari 
2019, met weer informatie uit de school. 
Leest u deze ouderkrant meteen even door? 
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer 
helemaal bij.  

 
Connie Schellens, directeur 
 
 
EVEN VOORSTELLEN… 
 
Beste ouders en kinderen van De Goede Herder, 

Sinds 1 februari mag ik werken op deze school als 
nieuwe adjunct directeur. Tijd om me even voor te 
stellen… 
 
Ik ben Angelique van Lankveld en ik woon samen met 
met mijn vriend en kinderen in Brouwhuis.  
In mijn vrije tijd word ik blij van mijn kinderen en 
partner, afspreken met vriendinnen, lezen en hardlopen 
met onze hond. 
Ik werk alweer 17 jaar elke dag met veel plezier in het 
onderwijs, waarvan 7 jaar als directeur. Nu ga ik bewust 
aan de slag als adjunct directeur: een stapje terug om er 
wat vaker voor mijn gezin te kunnen zijn. 
Tot nu toe heb ik het enorm naar mijn zin op De Goede 
Herder. De sfeer op school vind ik erg fijn en dat is voor 
mij toch het belangrijkste op mijn werkplek. 
Ik hoop u in de toekomst allemaal te mogen ontmoeten 
en vertrouw op een fijne samenwerking. 

Angelique  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CARNAVAL 
 
Zoals elk jaar vieren we op school carnaval en ook dit 
jaar willen we hier weer een fijn en gezellig feest van 
maken. Uit de groepen 8 worden een prins en prinses 
gekozen, de bekendmaking hiervan is vandaag, op 
vrijdagmiddag 22 februari om 12.00 uur. 
 
Van 25 t/m 28 februari hebben we in de voorbereiding 
naar carnaval een week met elke dag een ander thema 
(zie de poster in de bijlage bij deze ouderkrant).  
Op vrijdag 1 maart barst het feest los op school en 
mogen alle kinderen verkleed naar school komen.  
De groepen 1 t/m 8 hebben die ochtend een 
afwisselend programma. Zo krijgen we onder andere 
hoog bezoek van carnavalsvereniging De Heipoort.  
De kinderen krijgen een traktatie en er is schoolfruit. 

Om het feest voor iedereen gezellig te houden willen 
we vragen om geen serpentines of confetti mee te 
geven, ook niet in spuitbussen. 
 
Wij hopen er samen een gezellige dag van te maken! 
Alaaf! 
 
Op vrijdag 1 maart om 12.30 uur begint de 
carnavalsvakantie. De school gaat dan een week dicht. 
We wensen iedereen fijne carnavalsdagen en graag tot 
maandag 11 maart. 
 

mailto:info@bs-goedeherder.nl
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BEZOEK MINISTER SLOB 
 
Op 13 maart 2019 brengt Minister Slob een regiobezoek 
bij de samenwerkingsverbanden Eindhoven e.o., 
Helmond-Peelland en De Kempen PO en VO. 

De minister wil op basis van ervaringen en verhalen uit 
de praktijk in gesprek gaan met vertegenwoordigers 
van de samenwerkingsverbanden en partners uit het 
veld van passend onderwijs.  
 
Om het overleg goed voor te kunnen bereiden is er op 
initiatief van minister Slob een online vertelpunt 
geopend waarop professionals, ouders en leerlingen 
over hun ervaringen met passend onderwijs kunnen 
vertellen www.vertelpunt.nl/ocw.  
Deze ervaringen worden anoniem gedeeld. 
 
Minister Slob: 
 
“Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en 
statistieken. Daar kan iedereen van leren.  
Uw ervaringen zijn daarom erg waardevol! 
 
De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten 
passend onderwijs goed gaat en wat er verbeterd moet 
worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen 
gebracht en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze 
thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, 
besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf 
aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) 
passender te maken. 
 
Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren 
welke thema’s daar spelen en meedenken bij het vinden 
en realiseren van verbeteringen.”  

 

DJELENA DOET MEE AAN HELMONDSE 
VOORLEESWEDSTRIJD 
 
Djelena uit groep 8B heeft op dinsdag 12 februari 
meegedaan aan de Helmondse Voorleeswedstrijd in 
Pathé. In een zaal met zes andere scholen werd ze 
tweede, wat helaas geen finaleplek betekende.  
Het niveau was erg hoog en Djelena heeft het 
fantastisch gedaan! We zijn trots op haar! 
 

SCHOOLFRUIT 
 
Onze school neemt deel aan het 'EU schoolfruit'-project 
tot de meivakantie. Woensdag, donderdag en vrijdag 
wordt er op school voor fruit gezorgd voor alle 
kinderen. Op de dagen dat er fruit wordt aangeboden 
hoeven de kinderen zelf geen fruit mee te nemen.  
Meer informatie over het schoolfruit wordt vanaf nu 
aangekondigd op Facebook en op onze website 
www.bs-goedeherder.nl (kopje 'overig' - 'schoolfruit'). 
 
 

LEZEN EN BEWEGEN BIJ DE BIEB 
 
De groepen 5A, 5B en 6B doen mee met ‘Scoor een 
Boek!’ Zij mogen meedoen met de Scoor-week. 
Dribbelen, een bal hooghouden, gave dansmoves leren. 
Het kan allemaal tijdens de scoor-week in Bibliotheek 
Helmond-Peel! Van woensdag 20 februari t/m zondag 
24 februari 2019 kunnen kinderen uit Asten, Deurne, 
Helmond en Someren, in het kader van ‘Scoor een 
Boek!’ hun voetbalskills laten zien aan spelers van 
Helmond Sport. 

 
De sportieve activiteiten 
worden in Bibliotheek 
Helmond georganiseerd door 
Jibb+ en in de Bibliotheken 
Asten, Deurne en Someren 
door Leef! Deze organisaties 
stimuleren gezond bewegen 
onder jongeren in de regio. 
 

 
Scoor-week 
De scoor-week in Deurne, Someren, Asten en Helmond 
is onderdeel van de Thuiseditie van het project 'Scoor 
een Boek!'. Scoor een Boek! zet de rolmodelfunctie van 
een voetballer in voor het stimuleren van leesplezier en 
leesmotivatie bij kinderen. Kinderen kunnen niet alleen 
scoren tijdens deze week. Ze kunnen ook punten scoren 
door zoveel mogelijk boeken te lezen. In de Bibliotheek 
kunnen gezinnen een poster ophalen en stickers 
plakken voor elk (voor)gelezen boek, krant of tijdschrift. 
 
 
 

http://www.vertelpunt.nl/ocw
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Ben je enthousiast geworden en wil je gratis komen 
lezen en bewegen in de Bibliotheek met de spelers van 
Helmond Sport? Meld je dan aan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten.  
Meer informatie vind je op 
www.bibliotheekhelmondpeel/scooreenboek. 
 
Deurne : 20 februari 14.00 - 16.00 uur  
Someren : 22 februari 15.30 - 17.30 uur  
Asten : 23 februari 10.30 - 12.30 uur  
Helmond : 24 februari 13.00 - 15.00 uur.  
 
 

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. Er liggen weer erg veel 
broodtrommels en fruitbakjes maar ook jassen, 
mutsen, sjaals, kleren en dergelijke. 

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

 

 

 

 

 

 

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 
Voldoende activiteiten weer in deze periode.  
Na de geslaagde dart-avond voor de groepen 5 t/m 8 
organiseert De Bassie vanavond een ouderwets gezellig 
avondje oudhollandse spelen voor de groepen 1 t/m 4. 
We hebben meer dan 50 teams!! 
 
 
 
 

Na de carnavalsvakantie 
staat de drukst bezochte 
activiteit op het programma: 
avondje film op school! 
Inschrijven kan op woensdag 
13 en donderdag 14 maart 
meteen na school, doen!!  
 
Tot slot uw aandacht voor het volgende: De Bassie is 
dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Past dit bij u en wilt u weten wat dit inhoudt voor  
De Bassie, dan willen wij u hier graag wat meer over 
vertellen. Voor info kunt u contact opnemen met 
Monica Koolen 06-22428310, of loop even binnen bij 
juffrouw Ines, meneer Johny of meneer Art. 
 
Groeten van De Bassie 

  
CURSUS VANUIT DE ZORGBOOG 
 
Reanimatie en AED bij kinderen 
Weet jij hoe te handelen wanneer je kindje 
bewusteloos raakt? Of hoe je de beste eerste hulp kunt 
verlenen als je kindje reanimatie nodig heeft?  
Tijdens de cursus Reanimatie en AED bij kinderen leer je 
rustig en adequaat te handelen in eerste hulp-situaties. 
En dat geeft een veilig gevoel. 
 
Start : donderdag 14 maart 2019 
Tijd : 20.00 - 22.00 uur 
Aantal bijeenkomsten : 1 x 2 uur 
Plaats : Beek en Donk. 
 
Informatie en aanmelden? 
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen 
naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch via 
0492-504821. Of bezoek de website van de Zorgboog 
om je aan te melden. Hier vindt je ook de actuele 
prijzen. 
 
Ben je abonnee van Zorgboogextra, dan ontvang je 
korting op al onze cursussen. 
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