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Beste ouders, 
 
Alweer een ouderkrant van onze school; nummer 7 
van dit schooljaar. Wij brengen u graag weer even op 
de hoogte van het laatste nieuws van onze school. 
Vrijdag 12 april doet onze school weer mee met de 
Koningsspelen en starten we deze dag met het 
Koningsontbijt. Vanaf maandag 22 april hebben de 
kinderen twee weken vakantie. Alvast een hele fijne 
vakantie gewenst met veel leuke dingen en mooi 
lenteweer namens het team van onze school! 

 

Connie Schellens, directeur 
 
 
EXTRA VRIJ: VRIJDAG 5 APRIL 
 
Vrijdag 5 april hebben wij een 
studieochtend op school.  
Dit betekent dat alle kinderen op 
deze dag vrij zijn.  
De school is tijdens de 
studieochtend gesloten! 
Wij verwachten alle kinderen weer op school op 
maandag 8 april. 
 
 
PEUTERWERK EN BUITENSCHOOLSE OPVANG OP 
DE GOEDE HERDER 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen ouders op onze 
school terecht voor peuterwerk en buitenschoolse 
opvang. We zijn op zoek gegaan naar een 
samenwerkingspartner die dat op onze school kan 
bieden en we hebben deze partner in Korein 
Kinderplein gevonden.  
 
 

 
 
 

Binnen de kleuterbouw van de school wordt in de 
zomervakantie een ruimte vrijgemaakt voor peuters en 
na schooltijd kunnen er basisschoolkinderen terecht 
voor buitenschoolse opvang. Op dit moment wordt er 
volop gewerkt aan de voorbereidingen om in augustus 
goed van start te kunnen gaan. 
 
Ouders die op zoek zijn naar peuterwerk of 
buitenschoolse opvang zijn van harte welkom.  
Voor vragen en verdere informatie worden er volgende 
week twee inloopmomenten georganiseerd en dat doen 
we over een aantal weken nog een keer. 
 
Belangstelling?  
U kunt binnenlopen op basisschool De Goede Herder, 
Montgolfierstraat 71 te Helmond op:  
 
● dinsdag 2 april tussen 14.00 uur en 15.00 uur en op 
● donderdag 4 april tussen 8.30 uur en 9.30 uur. 
 
U kunt ook altijd contact opnemen met  
Connie Schellens, c.schellens@bs-goedeherder.nl  of 
Mijke van Lieshout, m.vanlieshout@bs-goedeherder.nl 
 
 
GROTE REKENDAG WOENSDAG 3 APRIL 
 
Onze school doet op woensdag 3 april voor het eerst 
mee aan de Grote Rekendag. Deze dag richt zich op 
het vergroten van de wiskundige geletterdheid van 
kinderen. Dit gebeurt door ze uitdagende wiskundige 
situaties voor te leggen. Dit jaar staat de rekendag in 
het teken van verhoudingen. Zo gaan de kinderen van 
groep 1 en 2 bijvoorbeeld uitzoeken hoeveel 
kindervoeten er op een olifantenpoot passen. 
Groep 3 en 4 gaan aan de slag met lichaams- 
verhoudingen en de afmeting van meubilair.  
In de groepen 5 en 6 verkennen ze de wereld van de 
grote Rekenreus en in de groepen 7 en 8 gaan ze onder 
andere aan de slag met het vergroten van een kubus. 
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We willen u aan het einde van deze ochtend graag 
laten zien wat we allemaal gedaan hebben.  
We nodigen u daarom uit om op 3 april vanaf 12.20 
uur even binnen te lopen en te bewonderen welke 
wiskundige verhoudingen de kinderen ontdekt 
hebben. 
Graag tot dan.  
 
Heeft u nog vragen loop gerust even binnen bij 
juffrouw Ines van den Boogaart; rekencoördinator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINDTOETS GROEPEN 8 
 
De kinderen van de groepen 8 
hebben op dinsdag 16 april 
(groep 8B) en donderdag  
18 april (groep 8A) de eindtoets. 
Ook dit jaar is gekozen voor 
Route 8, een eindtoets die 
volledig op de chromebooks te 
maken is. Na de meivakantie 
krijgen de kinderen de uitslag. 
 
 
KONINGSSPELEN 
 
Op vrijdag 12 april bewegen wij op school weer mee 
met de Koningsspelen. Omdat de koningsspelen dit jaar 
heel vroeg vallen, hebben we dit jaar voor een andere 
opzet gekozen. Na een ontbijt in de klas, gaan we 
tussen half 10 en 12 uur in school allerlei 
beweegactiviteiten doen.  
 

 
Er zijn 10 verschillende activiteiten die begeleidt 
worden door ons personeel. Samen bewegen met 
kinderen uit andere groepen. Helaas is het dit jaar niet 
mogelijk voor u om te komen kijken, omdat alles zich 
binnen school afspeelt. Om 12 uur sluiten we samen 
met alle kinderen af met het dansje van de 
Koningsspelen. De kinderen gaan gewoon om half 1 
naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE EN HANDHAVING PARKEREN 
 
Elke ochtend voor schooltijd is het natuurlijk druk met 
het wegbrengen en ophalen van kinderen. De brigadiers 
doen hun uiterste best om alle kinderen en hun ouders 
veilig te laten oversteken. We merken dat er regelmatig 
auto’s worden geparkeerd op plekken waar dat niet is 
toegestaan. Als we het zien dan spreken we mensen 
daarop aan. Toch hebben we het nu ook gemeld bij de 
afdeling “toezicht en handhaving”. Komende dagen zal 
er extra worden gecontroleerd en indien nodig volgen 
er boetes. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
 
In de eerste week na de meivakantie komt de 
schoolfotograaf op school voor het maken van 
groepsfoto’s, individuele foto’s en gezinsfoto’s.  
We hebben dit jaar gekozen voor een andere fotograaf: 
Esther Bijlhout fotografie (de moeder van twee 
kinderen op onze school). Binnenkort ontvangt u via de 
mail meer informatie. 
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SAMEN OPRUIMEN 
 
De komende tijd gaan we op 
school met de kinderen extra 
letten op het leren opruimen. 
We vinden het belangrijk dat 
kinderen in de klas, maar ook 
buiten de klas eigen spulletjes 
opruimen na het spelen. 
 
Misschien iets om ook thuis 
hier aandacht aan te besteden?  

Opgeruimd staat netjes! 
 
 
WORKSHOP CODERDOJO 
 
De 30e Dojo (workshop) wordt op zaterdagmiddag  
30 maart 2019 gehouden in de Bibliotheek 
Helmond-Peel te Helmond. 
 
Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 t/m 15 jaar leren 
programmeren, verzorgd door vrijwilligers van 
CoderDojo Helmond! 
 
De workshops zijn gratis. Ben je tussen 7 en 15 jaar? 
Doe dan mee en meld je snel aan! Techniek, robotica en 
programmeren staan centraal voor jeugd en jongeren. 
 
We verwachten dat kinderen t/m 12 jaar begeleid 
worden door een ouder. Breng bij voorkeur je eigen 
laptop mee.  
 
Voor meer informatie, zie onderstaande link:  
https://helmondpeel.op-shop.nl/732/coderdojo/30-03-
2019 

  
  
  

 

 

 

 

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE 
 
Wat waren de filmavonden weer druk bezocht!!  
De film voor groep 7-8 duurde iets langer dan 
aangegeven, maar we wilden de kinderen het einde niet 
onthouden. Onze excuses voor het ongemak; erg 
vervelend dat we zoveel ouders hebben laten wachten. 
We zullen er een volgende keer kritischer op zijn. 
 
En nu weer door de lente in!! Voor de groepen 1 t/m 4 
loopt de lentewedstrijd weer, er zijn al mooie 
werkstukjes ingeleverd, maar er kunnen er nog veel 
meer bij! 

Op de dag van de 
Koningsspelen 12 april, 
organiseren we ’s avonds de 
bingo-avond voor de groepen 
5 t/m 8, met onze enige echte 
bingomaster meneer Johny!! 
Hiervoor hoef je je niet aan te 
melden, kom gezellig 
meespelen, voor een hapje en 
drankje wordt natuurlijk  
weer gezorgd! 
  
Tot ziens!! 
 
Groeten van de BASSIE 
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