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Beste ouders,

TOETSEN, RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN

Hier is dan weer de ouderkrant van onze school;
nummer 9 van dit jaar. We gaan al weer snel richting
zomervakantie, richting einde schooljaar met al zijn
evenementen. En natuurlijk met alle voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Zoals u van ons gewend
bent houden we u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten?

De laatste toetsperiode van het jaar is van maandag
27 mei t/m woensdag 12 juni. De kinderen krijgen op
donderdag 27 juni het tweede rapport mee naar huis.
In de week van 1 juli zijn er oudergesprekken.
Deze gesprekken zijn voor de ouders waarvan de
leerkracht óf de ouders het belangrijk vinden om elkaar
nog even te spreken voor de vakantie.

Connie Schellens, directeur

Als u behoefte heeft aan een oudergesprek kunt u dat,
liefst vóór 21 juni, laten weten aan de leerkracht van
uw kind.

WISSELING LEERKRACHT IN GROEP 5B
Juffrouw Michelle van Loon (groep 5B) heeft onlangs
een baan aanvaard met ingang van 13 mei 2019 bij een
ander schoolbestuur in Boxtel. Het is gelukt om een
geschikte vervanging te regelen voor de laatste 8 weken
van het schooljaar in groep 5B. Juffrouw Jory Hesen,
een oud-collega van school, zal de vervanging fulltime
op zich nemen. Wij wensen haar heel veel succes!!

30 EN 31 MEI VRIJ I.V.M. HEMELVAART
Donderdag 30 mei is het Hemelvaart.
Dat betekent dat alle kinderen donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei vrij zijn. Een extra lang weekend dus!!

NIEUWE OUDERS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
BASISSCHOOL DE GOEDE HERDER
Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 heeft de MR
twee nieuwe ouders.

Ik ben Fatih van den
Reek-Bal, 34 jaar oud, ik
ben getrouwd met
Susan van den Reek-Bal
en ik ben vader van
Milan (groep 1A) en
Lara 3 jaar oud.

We zien alle kinderen graag weer op school op maandag
3 juni.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de catering bij
het politiebureau in Eindhoven. In mijn vrije tijd ben ik
jeugdscheidsrechter bij rksv Mulo en voetbal ik daar zelf
ook.
Toen bleek dat er sprake was van een vacature in de
MR, heb ik mij aangemeld als geïnteresseerde, omdat ik
graag meer betrokken zou willen zijn bij school.
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Mijn naam is Aukje van
Paassen (33), getrouwd
met Bart en mama van
Lars (6) en Jens (3).

Als u nog informatie wilt hebben over het peuteraanbod
of de bso, loop dan even binnen bij Mijke van Lieshout
voor een flyer of neem telefonisch contact op met
Vanessa Janssen (teamcoach van onze locatie).
Je kunt haar bereiken op dinsdag en donderdag op het
nummer: 06-21510687.

In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als
gastouder.

Vanaf volgende week is Vanessa ook iedere
dinsdagochtend tot half 10 aanwezig op school om uw
vragen te beantwoorden.

AFSLUITING SCHOOLPROJECT 29 MEI
De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de MR: omdat
mijn zoontjes op De Goede Herder zitten vind ik de
opleiding die de kinderen krijgen belangrijk. Een goede
opleiding is de basis voor het latere succes in de
maatschappij. Dit begint al op de basisschool.
Zelf kom ik uit het onderwijs, dus ik denk dat ik een
goede bijdrage kan leveren om te zorgen dat alle
kinderen met plezier naar school gaan en de aandacht
krijgen die ze verdienen. Ik verwacht met mijn kennis
en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op
de te nemen beslissingen.
Daarbij heb ik nog 2 jonge kinderen die nog een heel
aantal jaren op De Goede Herder zitten, zodat ik een
lange tijd in de MR kan zitten.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met de
andere MR-leden om te zorgen dat de kinderen met
plezier naar school komen en ouders hun kind met een
gerust hart achterlaten.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE
PEUTERWERK, VSO EN BSO
Zoals u weet, starten we na de zomervakantie met
peuterwerk, vso en bso in samenwerking met Korein
Kinderplein. Via de website van Korein kunt u uw kind
hiervoor aanmelden:
www.koreinkinderplein.nl/montgolfierstraat-helmond

De afgelopen weken hebben
we in alle klassen hard
gewerkt over de boerderij.
We hebben veel geleerd,
geknutseld, geschreven,
onderzocht en zijn op
excursie geweest. Daarom
nodigen wij u van harte uit
om op woensdag 29 mei
van 12.30 tot 13.00 uur een
kijkje te komen nemen.
U bent welkom in alle klassen. De kinderen zullen u
graag vertellen wat we allemaal hebben gedaan.
Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom!

AFSPRAAK ONDERBOUW EN
BOVENBOUW
Deze periode staat in de
onderbouw de afspraak
“Wij zijn zuinig op materialen”
centraal. In de bovenbouw staat
“Controle op de leerlingen” bij het
naar buiten gaan, na de pauze
met het naar binnen gaan en het
nakomen van de afspraken
centraal.
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EEN BEWEEGVRIENDELIJK HELMOND-OOST
Vanuit de gemeente Helmond:
Kinderen en volwassenen verdienen een
woonomgeving die inspireert en uitdaagt tot bewegen
en ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n woonplek er eigenlijk
uit?
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd, ook in
Helmond-Oost. Daarom gaat de gemeente ze de
komende jaren vernieuwen. Doel is om de speelruimte
gevarieerd, eigentijds en avontuurlijk maken. Zo krijgen
jong en oud meer mogelijkheden om in de buitenlucht
te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten.
Wat is nodig?
Wat is in Helmond-Oost nodig om meer buiten te
bewegen, te ontmoeten en te ontdekken?
Daarover gaan medewerkers van Jibb+ en de LEV-groep
in gesprek met kinderen tijdens en na schooltijd, om
hen te inspireren en mee te laten denken.
Is het schoolplein een plezierige plek om na schooltijd
te verblijven? Zijn de wandel- en fietsroutes van huis
naar school veilig en aantrekkelijk genoeg? De inbreng
en ideeën van de kinderen worden verwerkt in een
eerste voorstel.
Ook bewoners nodigen we uit om hierover mee te
denken. Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de
wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen?
Kom dan naar de bewonersavond in uw wijk!
U bent van harte welkom op 28 mei a.s. van 19.30 tot
21.00 uur. De bewonersavond wordt gehouden in
Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1. De zaal is open
om 19.15 uur. We starten met een korte presentatie
over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente.
Daarna gaan medewerkers van de Gemeente, Jibb+ en
de LEV-groep graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op
www.helmond.nl/speelruimte.

WIJKSPEELPLAN
Vanuit Helmond-Oost / LEV-groep:
Op dinsdag 28 mei is er voor bewoners een avond
georganiseerd waar zij de mogelijkheid krijgen om mee
te denken over beweeg- en speelruimte in HelmondOost. Om voor deze avond aandacht te vragen hebben
wij vanuit de LEV-groep een speelproject voor de
kinderen georganiseerd.
Kinderen beleven hun wijk en buurt anders dan
volwassenen, het is belangrijk om kinderen te betrekken
bij hun woonomgeving en buiten spelen te stimuleren.
Het speelproject bestaat uit losse speelmaterialen wat
eigenlijk afval is en recyclebaar; autobanden, oude
gordijnen, buizen en hout om te spelen en creatief te
zijn. Het allerbelangrijkste is dat het voor de kinderen
een mooie middag is en om te ontdekken wat er
allemaal kan met recycle materialen. Zo ontstaat er
binding in de doorgaande lijn met kinderen en
volwassenen.
Op vrijdag 24 mei van 14.00 - 16.00 uur kunnen
kinderen op het speelveld aan de Straakvense Bosdijk v. Weerden Poelmanstraat de unieke speelervaring
bijwonen.
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INSPIRATIEMIDDAG CULTUUR & TAAL

NATUURMARKT HELMOND: 9 JUNI 2019

Vanuit het project “Tel mee met taal” organiseert de
Bibliotheek, in samenwerking met de LEV-groep, op
woensdag 12 juni a.s. een Inspiratiemiddag voor
professionals die werken met gezinnen met een Poolse
en/of Islamitische achtergrond.
Locatie: Bibliotheek Helmond van 15.00 - 17.30 uur.

In stadswandelpark De Warande wordt op zondag 9 juni
a.s. van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse Natuurmarkt
Helmond georganiseerd. Ongeveer 40 organisaties,
verenigingen en particulieren zullen demonstraties en
voorlichting geven op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid, gericht op een breed publiek, van jong
tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en interacties
met het publiek. Er wordt veel aandacht besteed aan
kinderactiviteiten.

Sprekers uit de doelgroep vertellen hun verhaal en
gaan met de aanwezigen in gesprek over hoe we meer
cultuursensitief kunnen handelen in ons werk.
Zie voor meer informatie de bijlage. Binnenkort volgt
een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid.

SCHOOLVAKANTIES 2019 - 2020
●

Start
Herfstvakantie

●

Kerstvakantie

●

Carnaval

●

2e Paasdag
● Meivakantie
●

Bevrijdingsdag
● Hemelvaart
●

●
●

2e Pinksterdag
Zomervakantie

: maandag 19 augustus 2019
: maandag 14 oktober t/m
vrijdag 18 oktober 2019
: maandag 23 december 2019
t/m vrijdag 3 januari 2020
: maandag 24 februari t/m
vrijdag 28 februari 2020
: maandag 13 april 2020
: maandag 20 april t/m
vrijdag 1 mei 2020
: dinsdag 5 mei 2020
: donderdag 21 mei en
vrijdag 22 mei 2020
: maandag 1 juni 2020
: maandag 13 juli t/m
vrijdag 21 augustus 2020.

Let op: De meivakantie loopt gelijk met de scholen voor
voortgezet onderwijs in Helmond en niet met alle andere
basisscholen in Helmond.
De studiedagen voor
het nieuwe
schooljaar volgen zo
spoedig mogelijk en
kunt u in de
volgende ouderkrant
verwachten.

De markt wordt georganiseerd door “Natuurplatform
Helmond”. De toegang tot de markt is gratis.
Wilt u er een “dagje uit” van maken? De Natuurmarkt is
heel goed te combineren met een bezoekje aan een
gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen (vanaf 12.00
uur), de midgetgolfbaan, het dierenpark of het gezellige
terras van Paviljoen De Warande. De Natuurmarkt wordt
gehouden in en rondom de “Bijenhal” in
stadswandelpark De Warande (Kluis 1, 5707 GP te
Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de
Aarle-Rixtelseweg.
Voor meer informatie zie
https://www.natuurmarkthelmond.nl.

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE
Vanaf a.s. woensdag 22 mei start de avond 4-daagse
weer. Onderstaand de vertrektijden::
Woensdag 22 mei t/m vrijdag 24 mei:
15 km: 18.15 uur vanuit wijkhuis De Loop in Brouwhuis
10 km: 18.00 uur vanuit Speeltuin Leonardus
5 km: 18.30 uur vanuit Speeltuin Leonardus.
Zaterdag 25 mei:
15 km: 12.00 uur vanuit wijkhuis De Loop in Brouwhuis
10 km: 12.00 uur vanuit Speeltuin Leonardus
5 km: 13.00 uur vanuit Speeltuin Leonardus
Start bloemen intocht: 14.30 uur.
Groeten van de BASSIE
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