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Beste ouders,
De eerste ouderkrant van het nieuwe schooljaar.
Ook dit jaar zult u in de ouderkrant weer allerlei
belangrijke mededelingen, leuke nieuwtjes en handige
tips kunnen lezen. We doen ons best om er elke keer
weer een goede nieuwsbrief van te maken.
Deze keer ontvangt u de nieuwsbrief nog via een
e-mail, de volgende ouderkrant zult u via onze
ouderapp ontvangen. U leest erover in deze
ouderkrant.
Als u tips, vragen of opmerkingen voor ons heeft dan
horen we die graag! Kom gerust even langs of bel met
599745.
Connie Schellens, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR
We zijn maandag weer prima van start gegaan.
Zo’n 370 kinderen liepen onder onze welkomstbogen
door. We hebben er allemaal weer zin in! Er zijn dit jaar
16 groepen: alle groepen 1 t/m 8 dubbel.
● Donderdag 29 augustus studiedag!!!

In een eerdere ouderkrant heeft u kunnen lezen dat
we al meteen de tweede schoolweek een studiedag
hebben ingepland op donderdag. Alle kinderen van
de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.

Ik heb twee heel lieve dochters: Nikki van 19 en Nina
van 15 jaar. Muziek maken en wandelen met mijn
hond Spike zijn mijn grootste hobby’s. Verder houd ik
erg van de natuur en sport. We zullen elkaar vast nog
wel tegenkomen.”
Er zijn twee 4e jaars studenten van de PABO die op
onze school komen afstuderen: dat is juffrouw Emmy,
zij loopt stage in 8A en juffrouw Deveny, zij loopt
stage bij juffrouw Sandra en juffrouw Anja in groep
2B.
● Hoofdluiscontrole:

De hoofdluiscontrole is verplaatst naar woensdag 28
augustus, omdat er afgelopen woensdag helaas te
weinig ouders beschikbaar waren. Zorgt u ervoor dat
uw kind deze dag een makkelijk kapsel heeft en geen
gel in het haar?
● Onze schoolgids wordt niet meer

op papier meegegeven.
Praktische informatie over onze
school kunt u vinden op onze
website
www.bs-goedeherder.nl.
Bent u niet in het bezit van een
computer of wilt u de schoolgids
toch graag op papier hebben, dan kunt u hiervoor bij
de administratie terecht.

● De schoolkalender:
● Personele zaken:

We hebben dit schooljaar een nieuwe collega: Hans
Fransen. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
“Hallo allemaal,
Ik ben Hans en ik ben op woensdag, donderdag en
vrijdag op school. Op woensdag ben ik in groep 8A en
op donderdag en vrijdag in verschillende andere
groepen. Hiervoor heb ik 12 jaar gewerkt op 2
basisscholen in Eindhoven, meestal in groep 7 of 8,
maar ook in andere groepen.

Deze week heeft u, via het oudste kind van het gezin,
een mooie schoolkalender ontvangen met de
belangrijkste informatie over school en de
activiteiten. Hij wordt slechts eenmalig uitgedeeld.
U vindt hem binnenkort ook op de website.
● Ouderapp FIEP:

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met de
ouderapp FIEP. Ouderkranten, nieuwsberichten en
foto’s over de school en de groep van uw kind(eren);
de planning voor oudergesprekken...alles zal
voortaan via deze app verlopen. De app kunt u
installeren op uw telefoon, maar ook via een
computer kunt u inloggen op uw account.
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● Ophalen kleuters:

In de vakantie bent u uitgenodigd via een e-mail van
de organisatie Ziber om de app te installeren en uw
kinderen te koppelen. Fijn dat al zoveel ouders dit
gedaan hebben! Ouders die dit nog niet gelukt is,
hebben deze week een brief ontvangen met daarin
nogmaals alle instructies om zich aan te melden voor
deze app. Voor meer informatie over de app, kijk op
https://edu.ziber.nl/pg-24175-7-115301/pagina/fiep.
html
● Wegbrengen kleuters en groepen 3 en 4:

De ouders van de kleuters mogen hun kinderen naar
de klas brengen. Voor de zelfstandigheid van de
kinderen is het wel goed om de kinderen meteen te
leren om zelf hun jas op te hangen en hun fruit weg
te leggen. Omdat we om 8.30 uur willen beginnen,
zal er net voor die tijd een bel gaan, zodat u weet dat
het tijd is om afscheid te nemen en naar buiten te
gaan. De kinderen van groep 3 en 4 gaan natuurlijk
zelf naar binnen, door de ingang bij de groepen 4.
Ze horen nu ook bij de grote kinderen van de school.
De kleuteringang is echt alleen bedoeld voor het
brengen van de kleuters.
● Inloop:

Kinderen mogen ’s morgens zelf naar binnen gaan
vanaf 10 minuten vóór tijd. Op de speelplaats gaat
dan de 1e bel en bij de kleuters gaat dan de
schooldeur open. Vijf minuten vóór tijd gaat de 2e
bel: nu móeten alle andere kinderen naar binnen.
Om 8.30 uur is de school begonnen. Wie later is,
komt dan te laat. De schooldeuren zijn al dicht en
deze kunnen niet meer van buitenaf open. Alleen de
hoofdingang aan de Montgolfierstraat blijft open,
even omlopen dus.
Op dinsdag en vrijdag van 8.20 tot 8.35 uur mogen
de ouders van de kleuters mee naar de klas om met
hun kind een werkje te doen of een boek te lezen.
Meer informatie hierover volgt deze week in een
aparte mail.

De leerkrachten komen na school met de klas naar
buiten en gaan altijd op dezelfde plek staan (iedere
klas heeft een eigen plek met een eigen kleur). Het is
de bedoeling dat u uw kind bij de leerkracht ophaalt.
Op deze manier kan de leerkracht goed zien of alle
kinderen opgehaald worden. Wilt u op de boulevard
wachten totdat de klassen buiten zijn en voldoende
ruimte maken voor de groepen 2, zodat zij ook met
de juf naar hun tegel vooraan op de boulevard
kunnen lopen?
● Fietsen:

Omdat er veel kinderen met de fiets komen, hebben
we een afspraak gemaakt over het stallen van de
fietsen. De kinderen van de groepen
1 t/m 4 stallen hun fiets bij de kleuteringang.
De groepen 5 t/m 8 zetten hun fiets bij de ingang van
groep 4 neer.
● Speelgoed voor buiten mee:

We hebben op school allerlei materialen om in de
pauze mee te spelen. Toch vinden veel kinderen het
leuk om zelf iets mee te brengen. Dat mag vanaf
groep 3, alle dagen van de week. Denkt u eraan dat
uw kind zelf verantwoordelijk is voor het
meegebrachte buitenspeelgoed? Het is daarom slim
om bijvoorbeeld geen speelgoed mee te geven dat
snel stuk kan gaan. Liever geen elektronisch
speelgoed mee naar school. Ook handig om het
buitenspeelgoed te voorzien van hun naam.
● Gegevens kinderen:

Het is belangrijk dat de gegevens die we hebben van
de kinderen kloppen. U bent van ons gewend dat wij
daarom de klassenlijst ophangen bij de klassendeur
om dit te controleren. In verband met de privacywet
(AVG) die in mei 2018 ingegaan is, mag dit niet meer.
We zullen daarom tijdens de informatieavond aan
alle ouders persoonlijk een formulier meegegeven
met daarop de gegevens van alleen uw eigen kind.
We willen u vragen om deze te controleren, aan te
passen en de ontbrekende gegevens aan te vullen.
Tevens ontvangt u een formulier waarmee wij
toestemming vragen voor het plaatsen van foto’s en
filmpjes van uw kind op de verschillende plekken
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(website, klasbord, ouderkrant, schoolkalender e.d.).
Ook dit zijn wij vanaf nu ieder jaar verplicht in
verband met de privacywet. Wij willen u vragen om
beide formulieren persoonlijk bij de leerkracht of aan
de balie af te geven. Het is niet de bedoeling dat u
het formulier aan uw kind meegeeft.

START PEUTERWERK EN BSO
Dit schooljaar zijn we gestart met peuterwerk en
buitenschoolse opvang op onze school in samenwerking
met Korein Kinderopvang. In de vakantie is er hard
gewerkt om een mooie ruimte te maken in de
kleuterbouw en afgelopen maandag mochten we daar
onze eerste peuters en BSO-kinderen ontvangen.
We werken nauw samen met de leidsters en zijn blij dat
we zoveel aanmeldingen hebben gehad voor zowel het
peuterwerk als de BSO. Mocht u meer informatie willen
of uw kind ook willen aanmelden, neem dan een kijkje
op de website van Korein
https://www.koreinkinderplein.nl/montgolfierstraat-hel
mond of neem contact op met Vanessa Janssen van
Korein (06-21510687).

INFORMATIEAVOND
Wij willen u graag uitnodigen voor de informatieavond in
de week van 2 september. Tijdens deze avond vertellen
we u graag over de gang van zaken op onze school en in
de klas van uw kind, bijvoorbeeld:
- Wat zijn de doelen voor dit jaar?
- Met welke methodes wordt er gewerkt?
- Wat komt er aan bod in de groep van uw zoon of
dochter?
- Wat zijn de afspraken en regels?
Om u de kans te geven bij al uw kinderen naar de
informatieavond te kunnen gaan, hebben wij er dit jaar
voor gekozen om het te verspreiden over meerdere
avonden.
- Maandag 2 september:
19.00 uur: groepen 3
20.00 uur: groepen 4
- Dinsdag 3 september:
19.00 uur: groepen 2

- Woensdag 4 september:
19.00 uur: groepen 5
20.00 uur: groepen 6
- Donderdag 5 september:
19.00 uur: groepen 7
20.00 uur: groepen 8
Voor de ouders van groep 1 is er geen informatieavond,
omdat deze ouders vorig jaar in december of in juni al
een informatieavond gehad hebben. Heeft u echter nog
vragen, loop dan gerust voor of na school even bij de
leerkracht binnen.
We vinden het belangrijk om vanaf het begin van het
schooljaar goed samen te werken met u als ouders.
We verwachten daarom alle ouders op deze avond.
Het programma is echt bedoeld voor u als ouder.
Het is daarom niet de bedoeling dat de kinderen
meekomen.
Tijdens de informatieavond zullen er allerlei spullen
uitgereikt worden. Mocht u er onverhoopt niet bij
kunnen zijn, laat dit dan even aan de leerkracht van uw
kind weten, zodat er een afspraak gemaakt kan worden
voor het ophalen van deze spullen.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Aan het begin van ieder schooljaar vinden onze
leerkrachten het belangrijk om uw kind en hun ouders
beter te leren kennen. Daarom starten we over een paar
weken met de kennismakingsgesprekken.
Ook deze dit jaar is het de bedoeling dat uw kind
aansluit bij het gesprek. Wij willen niet alleen over
kinderen praten, maar ook mét kinderen en hen
betrekken bij hun ontwikkeling en hun
onderwijsleerproces.
We zullen daarom meteen na schooltijd starten met de
gesprekken en die lopen dan door tot het begin van de
avond. U kunt zich aanmelden voor een gesprek via de
planner die u binnenkort ontvangt via de ouderapp Fiep.
Mochten er nog zaken zijn, die u echt niet wilt
bespreken in het bijzijn van uw kind, dan kunt u hiervoor
een extra afspraak met de leerkracht maken.
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Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid met het voeren
van de kennismakingsgesprekken bij de kinderen thuis.
Deze pilot vond plaats in de groepen 1, 3 en 7. Dit
schooljaar willen we de pilot uitbreiden naar alle
groepen. Alle leerkrachten zullen (een aantal)
huisbezoeken afleggen. De leerkrachten van groep 1,3
en 7 zullen bij alle leerlingen een huisbezoek afleggen.
De leerkracht neemt contact op met de ouders die dit
betreft over de huisbezoeken via de ouderapp. Als u
liever een kennismakingsgesprek op school heeft, dan
mag u dit uiteraard aangeven.

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Op maandag 26 augustus start de uitleen van boeken
weer voor de groepen 4 t/m 8.
Op woensdag 28 augustus is
groep 1 t/m 3  aan de beurt.
Denkt u eraan om boeken die
voor de vakantie geleend zijn,
in te leveren? We wensen alle
kinderen (en ouders) veel
leesplezier!

BESTELLEN VAN SCHOOLFOTO’S
Meteen na de meivakantie heeft Esther Jacobs-Bijlhout
foto’s gemaakt van alle kinderen. U heeft een inlogcode
ontvangen voor het bestellen van deze foto’s.
Bestellen kan nog t/m 31 augustus.
Daarna is het niet meer mogelijk.

OPROEP HULPOUDERS
Er is weer plek voor hulpouders!
We werken op school met het computerprogramma
Bouw! In dit programma gaan kinderen uit de groepen
2, 3 en 4 op het gebied van lezen extra oefenen.
Bij het online programma
hebben ze een “tutor”
nodig, iemand die ze op
weg helpt tijdens het

oefenen. Er is weer plek voor nieuwe tutoren!
U hoeft hiervoor weinig kennis te hebben van de
computer of I-pad, we zijn juist op zoek naar ouders,
buurvrouwen, opa’s en oma’s die enthousiast zijn om
met kinderen te willen werken onder schooltijd.

U hoeft geen ouder te zijn van kinderen in de
onderbouw, alle hulp is welkom!
Na een korte uitleg gaat u met enkele kinderen
wekelijks werken. U gaat ze helpen in hun groei op
leesgebied. Enkele uurtjes hulp zouden al fijn zijn. De
tijden waarop hulp nodig is, zijn heel verschillend, dus
er is altijd ruimte voor extra hulp. Een superleuke
uitdaging voor iedereen die graag met kinderen werkt.
Aanmelding kan bij de eigen leerkracht of bij juf
Wencke via w.vandewesterlo@bs-goedeherder.nl of
loop eens langs bij het kantoor van de intern
begeleiders op maandag, dinsdag of donderdag.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Ook onze activiteitencommissie is weer begonnen!
De eerste vergadering is achter de rug en we hebben
weer zin in alle activiteiten die we voor onze kinderen
gaan organiseren!
Herinnering jaarvergadering oudervereniging
Op dinsdag 27 augustus vindt de jaarvergadering
plaats van de oudervereniging. Vanaf 19.00 uur is de
inloop en om 19.30 uur starten we op school met deze
vergadering. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd.
Een uitnodiging voor deze avond heeft u inmiddels
ontvangen.
Wie zien jullie graag!

de Bassie
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GRATIS PROEFLESSEN JEUGDTHEATERSCHOOL
ANNATHEATER VANAF 4 SEPTEMBER
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of
er een acteur in je schuilt? Op woensdag 4 september
beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool
weer. Kom gratis een proefles volgen!
De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen
en donderdagen gegeven.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288. Voor lestijden: www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool.

