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Beste ouders,

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Alweer een ouderkrant van onze school: nummer 8
van dit jaar. We brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Aanstaande maandag 22 april begint de meivakantie.
Alvast een heel fijne vakantie gewenst met veel
plezierige dingen en mooi lenteweer, namens het team
van onze school!

In de meivakantie zullen de gangen bij groep 1 t/m 6
gerenoveerd worden. Na de meivakantie zien de gangen
er weer fris uit met nieuwe verlichting en getexte
muren.

Connie Schellens, directeur

Meteen na de meivakantie komt Esther Jacobs-Bijlhout
foto’s maken van alle kinderen. Esther is moeder van
twee kinderen op onze school en is fotograaf (Esther
Bijlhout Photography). Wij vinden het erg leuk dat zij dit
jaar de schoolfoto’s wil maken.

INFORMATIEAVOND KOREIN KINDERPLEIN
In het nieuwe schooljaar starten wij op onze school met
peuterwerk en buitenschoolse opvang. Tijdens de
inloopmomenten de afgelopen weken, hebben veel
ouders mondeling al informatie gekregen en/of hebben
ouders een informatiepakket mee naar huis genomen.
Wilt u na de zomervakantie of in de toekomst (mogelijk)
gebruik gaan maken van peuterwerk of BSO op onze
school, kom dan op maandag 13 mei om 19.00 uur naar
de informatieavond op school. Marly Schoofs zal dan
meer vertellen over de werkwijze van Korein voor zowel
het peuterwerk als de BSO.

SCHOOLFOTOGRAAF

Omdat zij voldoende tijd wil nemen voor alle kinderen,
zal ze een hele week aan de slag gaan op onze school.
Esther wil bij voorkeur buiten foto’s maken van alle
individuele kinderen en daarnaast maakt zij uiteraard
een groepsfoto van de hele klas. Als het regent zoeken
we een leuke plek in de school.
Het rooster voor de foto’s ziet er als volgt uit:
maandag 6 mei: groep 1a, 4a, 5b en 7a
dinsdag 7 mei: groep 2b, 4b, 5a en 7b
donderdag 9 mei: groep 2a, 8b, 8a, 6a en 6b
vrijdag 10 mei: groep 1b en 3b
woensdag 15 mei: groep 1c en 3a.

JUF MICHELLE
Juffrouw Michelle geeft al het hele jaar les in groep 5B.
Onlangs heeft zij ons laten weten dat zij een baan heeft
aanvaard op een basisschool in Boxtel. Voor juffrouw
Michelle is het een nieuwe uitdaging en die gunnen we
haar. We hadden gehoopt dat het met ingang van het
nieuwe schooljaar zou zijn, maar de baan start al na de
meivakantie op 13 mei.
De ouders en kinderen van
groep 5B zijn al eerder
geïnformeerd. We zijn bezig
met het regelen van geschikte
vervanging.

Gezinsfoto’s met alle kinderen van één gezin worden op
vrijdag 10 mei en woensdag 15 mei na schooltijd
gemaakt. Broertjes/zusjes die nog niet op school zitten
of op een andere school zitten, zijn ook van harte
welkom. Hiervoor kunt u zich inschrijven vanaf
maandag 6 mei op een intekenlijst bij de administratie.
Let op: als u uw kinderen hiervoor niet inschrijft, wordt
er geen gezinsfoto gemaakt.
Een aantal weken nadat de foto’s gemaakt zijn, krijgen
alle kinderen een blad met inloggegevens mee naar huis
en kunt u de foto’s digitaal bestellen.
Heeft u nog vragen, loop dan gerust binnen bij juffrouw
Mijke (op dinsdag en donderdag) of stuur een
e-mail: m.vanlieshout@bs-goedeherder.nl.
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OPNAMES DOOR PANTAMEDIA

OPROEP BEGELEIDING VOSSENJACHT 8 MEI A.S.

Op dinsdag 14 mei zullen er opnames gemaakt worden
door Pantamedia. Pantamedia is een bedrijf dat
leermodules ontwikkelt in samenwerking met het
beroepsonderwijs. Het beeldmateriaal zal gebruikt
worden voor de Digibib. De Digibib is een afgeschermde
leeromgeving voor het MBO-veld en de films worden
dus niet openbaar geplaatst.

Omdat we tot nu toe weinig aanmeldingen van ouders
hebben om ons te komen helpen (ongeveer 15, en we
hebben er 40 nodig!), graag nog een keer uw aandacht
voor het volgende:

Alleen studenten van de opleiding Zorg & Welzijn van
de ROC's en lid zijn van Digibib, hebben toegang tot de
lesmaterialen.
De nieuwe leermodule “ontwikkelingspsychologie”
wordt nu ontwikkeld. Om deze leermodule zo goed
mogelijk te ondersteunen zullen er algemene beelden
gefilmd worden. Een leerkracht die met kinderen
speelt, voorleest: eigenlijk de dagelijkse
werkzaamheden uitvoert. De leerkracht en de kinderen
zullen er verder geen last van hebben. Uiteraard krijgen
wij, alvorens het in de Digibib wordt geplaatst, inzicht in
het materiaal en het eindresultaat.
Heeft u als ouder/verzorger liever niet dat uw kind op
de film staat, laat het ons dan voor donderdag 9 mei
weten. Mocht u hier verder nog vragen over hebben,
loop gerust even binnen bij juffrouw Mechteld.

VRIJDAG 19 APRIL: LAATSTE DAG SCHOOLFRUIT
Onze school heeft de
afgelopen maanden
deelgenomen aan het
“EU schoolfruit”-project.
Deze week is het de
laatste week van het
schoolfruit. Nog 1x
hollandse peren,
snacktomaatjes en
blauwe bessen.
Vanaf 6 mei (de maandag na de meivakantie) dient u
zelf weer te zorgen voor fruit in de pauze.

Na de meivakantie starten we op onze school met het
schoolproject “Op de boerderij”. Dit project willen we
gaan openen met een leuke boerderij-vossenjacht.
Alle leerkrachten van onze school zullen in onze wijk
rondlopen, verkleed als iemand die op een boerderij te
vinden is. Zij zijn de zogenaamde vossen. De kinderen
van onze school gaan onder leiding van ouders en
kinderen van de groepen 7 en 8, op zoek naar deze
vossen.
We hebben uw hulp hard nodig om deze activiteit te
laten slagen.
Wie wil er een groepje van ongeveer 10 kinderen
begeleiden op woensdag 8 mei a.s. van 10.00 tot 11.30
uur? Samen met de kinderen gaat u op zoek naar de
vossen/leerkrachten. Op een blaadje noteert u samen
met de kinderen wat er uitgebeeld wordt en wie het is.
Om half 12 verwachten we iedereen weer terug in de
aula van onze school. Ook alle verklede leerkrachten
verzamelen zich dan hier, om samen het geheel af te
sluiten. Daarna gaan de kinderen nog terug naar hun
eigen klas tot 12.30 uur.
Graag een mail naar l.bosmans@bs-goedeherder.nl of
even een berichtje naar de leerkracht van uw kind.
Alvast bedankt!
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BUREAU JONG – HELPT KINDEREN BIJ SCHEIDING,
NU OP DE GOEDE HERDER
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker
voor hun kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Ook na
een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed
op het dagelijks leven van zowel de ouders alsook de
kinderen.
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong. Bureau Jong
gaat op De Goede Herder starten met
groepsbegeleiding aan kinderen van gescheiden ouders.
Alle kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) waarvan de ouders
gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen.
Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is.
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve
activiteiten het thema scheiding aan bod komt.
Dit doen we door gebruik van theater, muziek, spellen,
tekenen en schrijven. We komen 6 weken achter elkaar
met een groepje van ongeveer 8 kinderen samen, elke
week een uur. Ongeveer 4 weken na de laatste
bijeenkomst is er nog een terugkombijeenkomst.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties,
gedachten en gevoelens te uiten rondom de
meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun
dagelijks leven. We zullen met elkaar bekijken waar ze
tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie
bespreekbaar kunnen maken.
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen
ze zich minder alleen voelen staan en merken dat het
oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor
komen ze beter in hun vel te zitten. Dat is positief voor
het kind in de thuissituatie, maar ook op school.
De groepsbijeenkomsten vinden tijdens schooltijd
plaats op De Goede Herder.
We hebben van beide gezaghebbende ouders
schriftelijk toestemming nodig om te kunnen starten.
Meld uw kind(eren) aan voor dit kosteloos aanbod!
Voor meer informatie kunt u op onderstaande site
kijken of u loopt binnen bij juffrouw Rianne of juffrouw
Wencke.

Enkele ervaringen van kinderen en hun ouders:
Kiki (8 jaar): ‘Ik vind het zo fijn dat ik nu weet dat ik niet
de enige ben die het soms moeilijk heeft met de
scheiding’.
Jouk (11 jaar): ‘Ik weet nu dat ik geen kant hoef te
kiezen en dat ik het ook mag zeggen als ik het ergens
niet mee eens ben. Ik ben daardoor zelfverzekerder
geworden.’
Ouder van dochter van 7: ‘Mijn dochter is thuis meer
vragen gaan stellen over de scheiding. Ook over zaken
waarvan ik dacht dat ze daar niet meer mee bezig was.
Ze ging met veel plezier naar de groep.’
Kijk op onze website: www.bureaujong.nl voor meer
informatie over de
groepsbijeenkomsten.
Tot ziens!
Ans en Susanne,
contact@bureaujong.nl

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 8 mei vindt er in de groepen 1 t/m 8 weer
een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier rekening
mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes enz., maar
graag de haren los.

DUTCH TECHNOLOGY WEEK 2019
Van 20 t/m 25 mei is het weer Dutch Technology week,
hét moment waarop een grote groep bedrijven uit onze
regio zich verzamelt om kinderen uit de regio kennis te
laten maken met techniek.
Op zaterdag 25 mei van
11.00 tot 17.00 uur is
iedereen van harte
welkom bij Franke in
Helmond: de Hotspot
van de Hightech
ontdekkingsroute.
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Bij de Hotspot vind je allemaal bedrijven uit de regio
Helmond die laten zien wat ze maken, maar zelf mogen
kinderen ook maken, experimenteren, bouwen, enz.
Wil je de techniek van de toekomst ervaren?
Kom en beleef de wereld van Hightech Helmond - de
Peel en neem een kijkje in de keuken van de
technologie. Maak kennis met de meest uiteenlopende
innovaties uit de regio. Een beleving voor jong en oud!
Dit mag je niet missen!

CURSUSAANBOD VOOR JONGE OUDERS 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
Tijd
Aantal bijeenkomsten
Plaats

: woensdag 22 mei 2019
: 20.00 - 22.00 uur
: 1 x 2 uur
: Beek en Donk

Mindfulness voor jonge ouders
Het leven kan een stuk gemakkelijker worden als je
beseft dat je gedachten geen feiten zijn.
Maak kennis met Mindfulness voor jonge ouders.
De verandering die jij zoekt zit altijd in jezelf.
Tijd voor jezelf nemen is het begin!
Start
Tijd
Aantal bijeenkomsten
Plaats

: maandag 3 juni 2019
: 20.00 - 21.30 uur
: 5 x 1,5 uur
: Helmond

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen
naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact opnemen via telefoonnummer 0492-504821.
Of bezoek de website van de Zorgboog om je aan te
melden. Hier vind je ook de actuele prijzen.

Ben je abonnee van Zorgboogextra dan ontvang je
korting op al onze cursussen.
https://www.zorgboog.nl/cursussenendiensten of
https://www.zorgboog.nl/cursusoverzicht

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE
Wat een lol tijdens de gezellige Bingo-avond!! En vette
prijzen gewonnen door de geluksvogels!
Nu gaat de tijd richting zomervakantie snel. Voor de
Bassie nog 2 activiteiten te gaan: op 14 en 15 mei zijn
voor alle klassen na school de inschrijvingen voor de
avond-4-daagse van 22 t/m 25 mei. Info volgt nog.
En op 20 juni (dit duurt
nog even) gaan de
groepen 1 t/m 6 op
schoolreisje.
De bestemmingen zijn
geen verrassing meer,
maar daarom kijken we er
niet minder naar uit!
Fijne meivakantie voor iedereen!
Tot ziens!!
Groeten van de BASSIE

