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Beste ouders,

STAGIAIRES

De start van het nieuwe schooljaar is alweer een
aantal weken geleden. Alles gaat inmiddels weer zijn
gangetje. De informatieavond en de eerste
oudergesprekken zijn achter de rug en over 1 week
begint de herfstvakantie. Dus de hoogste tijd voor
ouderkrant nummer 2 van dit schooljaar om u bij te
praten. Leest u hem even snel helemaal door, dan
bent u weer op de hoogte!

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd
over een tweetal stagiaires die in het laatste jaar van
hun studie zitten: Emmy (8B) en Deveny (2B).
Ook in groep 2A studeert iemand bij ons af: Britt.
Zij volgt in België de lerarenopleiding kleuteronderwijs.
Veel succes en plezier op onze school!

HUISREGELS OP SCHOOL VOOR OUDERS
Connie Schellens, directeur

HERFSTVAKANTIE
Van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober is het
herfstvakantie. Maandag 21 oktober begint de school
weer. Alvast voor iedereen een hele gezellige en mooie
week!

Elke dag twee keer zijn er heel veel ouders rond de
school met het brengen en halen van de kind(eren).
Wij vragen daarom uw aandacht voor onderstaande
“huisregels”. Op deze manier is het voor iedereen
prettiger en vooral voor de kinderen veiliger! Kinderen
graag op tijd brengen: de lessen beginnen om 8.30
uur, dan verwachten we alle leerlingen IN de klas!
Alleen parkeren in de parkeervakken. Dat is ook voor
de flatbewoners prettiger.
● De boulevard is voor voetgangers. Kinderen en
ouders die op de fiets komen, kunnen met de fiets
aan de hand over de boulevard.
● Fietsen stallen in de fietsenrekken. De kinderen van
groep 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.
● Houd onze boulevard schoon. Voor afval en
sigarettenpeuken staan er gele prullenbakken.
●

UW MENING TELT!
Onlangs hebben de eerste kennismakingsgesprekken
plaatsgevonden (gesprek tussen ouder(s)/kind en
leerkracht). Een aantal van deze gesprekken vond bij
het kind thuis plaats. Binnenkort ontvangt u een
enquête hierover, zodat u uw ervaringen met ons kunt
delen. We nemen de reacties van ouders uiteraard
mee, als we op school gaan praten over of we de
huisbezoeken structureel gaan maken of niet.
Geef dus vooral uw mening!

Als we tijdens het halen en brengen wat rekening
houden met elkaar is het voor iedereen fijner.
Dus liever niet roken op de momenten dat de kinderen
naar binnen gaan of naar buiten, honden aan de lijn en
kort houden. Bij het uitgaan van de school is het erg
fijn als u zorgt voor wat ruimte op de boulevard, zodat
de kinderen met hun leerkracht rustig naar buiten
kunnen en naar hun tegel kunnen lopen.
Namens alle leerkrachten en kinderen: Bedankt voor
uw begrip en uw medewerking!!
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KINDERBOEKENWEEK

Maandag 28 oktober is de Dag van de Fietsverlichting.
Er wordt dan op diverse plaatsen rondom de school een
“tag” op de grond geplaatst met de tekst: Zet je licht
aan! Ook in de klas wordt er aandacht aan dit onderwerp
besteed.

WEEK TEGEN PESTEN
Op woensdag 2 oktober startte de Kinderboekenweek
in de aula voor alle kinderen van de school.
Door middel van een toneelstuk kwamen boeken over
het thema Reizen en vervoer voorbij. Maar hier blijft
het niet bij. Tot en met donderdag 10 oktober zijn er in
de klassen allerlei activiteiten. Zo gaan de leerkrachten
in andere groepen voorlezen, zijn er voorleeswedstrijden, gaan de kinderen van groep 5 t/m 8
voorlezen in de groepen 1 t/m 4, worden verhalen
geschreven en staan lessen in het teken van het thema
van de Kinderboekenweek. Maar vooral willen we
kinderen laten ervaren hoe fijn het is om een boek te
lezen en te genieten van het verhaal.
Op donderdag 10 oktober bent u van harte welkom
van 14.30 uur tot 15.00 uur om in de klas van uw kind
te komen kijken naar het gemaakte werk. Bij de
groepen 3 t/m 8 laten de kinderen ook het werk van
Topondernemers zien. Bij Topondernemers hebben de
kinderen ook rond het thema “reizen” gewerkt.
Tip: Bekijk de site van de bibliotheek Helmond voor
allerlei activiteiten rondom de Kinderboekenweek.

ZICHTBAARHEID IN HET VERKEER
Opvallen in het verkeer, zeker in de donkere maanden, is
ontzettend belangrijk. Dit begint met goed werkende
fietsverlichting. Uw kind loopt een groter risico op een
aanrijding of een boete wanneer de fietsverlichting het
niet of nauwelijks doet. Periodiek onderhoud aan de
fiets van uw kind is geen overbodige luxe. Ga met uw
kind aan de slag om de fietsverlichting te controleren en
zover als mogelijk in orde te maken.

Het begin van het schooljaar is hét moment om te
werken aan een gezellige en veilige groep.
Deze week stond het thema “Wees een held met elkaar”
centraal vanuit de Week Tegen Pesten.
Wij vinden het erg belangrijk dat hier aandacht voor is
en blijft. Zo waren er veel mooie gesprekken, spellen en
opdrachten.
Om pesten op te lossen heb je de groep nodig!
Kijk om je heen, neem iemand in vertrouwen, zoek hulp,
laat een ander mee spelen en help vooral elkaar!
We blijven
natuurlijk onze
ogen en oren
open houden
tegen pesten!

GRATIS LEZEN MET YOLEO
Goed nieuws: Yoleo maakt lezen leuk en makkelijk!
Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen, een
soort karaoke dus. Je kunt nu met je jeugdbibliotheekpas gratis boeken lezen met Yoleo.
Kijk op:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/bnl/jeugdbibliotheek.
html (website bibliotheek Helmond, onder het kopje
“Jeugd”) voor een promotiefilmpje en meer informatie.
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ONDERSTEUNING NODIG?

BEL 14 0492

Wie zijn wij?
Wij zijn het eerste aanspreekpunt en contactpersoon
voor jullie namens alle gezins- en jongerencoaches van
de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van
5 medewerkers: Bilal Aazzaoui, Nicole Dekker, Lies
Geurts, Wendy Bergman en Lenneke Roks. Wij zijn
ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de
gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden,
opgroeien, gedrag van kinderen en jeugdigen in de
leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen
hebben bijvoorbeeld betrekking op slapen, eten,
regels, het bevorderen van wenselijk gedrag, nieuwe
vaardigheden aanleren, omgaan met ongewenst
gedrag, het versterken van de band of communicatie
tussen ouders en kind/jeugdige, zelfstandig wonen etc.
Naast bovengenoemde vragen kunt u ons benaderen
voor andere vragen rondom zorg en ondersteuning.
Bijvoorbeeld over het inschakelen van
gespecialiseerde hulpverlening, gezondheid,
geldproblemen, problemen rondom scheiding,
mantelzorg, vervoer, rouw en ga zo maar door.
Wij zorgen er voor dat uw vraag, als wij deze zelf niet
kunnen beantwoorden, bij de juiste persoon
terechtkomt.
Mocht u graag in contact komen met een vraag, voor
advies of om ergens over te sparren, bel ons vooral!
Vriendelijke groeten,
Bilal Aazzaoui, Lies Geurts, Wendy Bergman, Nicole
Dekker en Lenneke Roks
Contactgegevens:
14-0492, toets optie 2,
vraag naar een gezins- en
jongerencoach (ma t/m vr
08.30 - 17.00 uur).
Meer informatie? www.helmond.nl/socialeteams

KOM EN BELEEF DE TOEKOMST VAN CAMPUS
DE BRAAK!
De komende jaren verandert De Braak in Helmond in
een “hotspot” voor onderwijs, gezondheid en sport.
Als Sport- en (Be)leefcampus De Braak in 2024 helemaal
klaar is, is er altijd iets te beleven!
We geven je alvast een voorproefje op zondag 6 oktober
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Tijdens deze feestelijke
Kick Off openen wethouder Harrie van Dijk, rector Paul
Metzemaekers van OMO Scholengroep Helmond én
voetballertjes van SV de Braak en de Helmondse
Voetbalschool rond 12.00 uur officieel de twee nieuwe
kunstgrasvelden.
Verder zijn er allerlei spel- en sportactiviteiten
georganiseerd door betrokken verenigingen, zoals clinics
door Heel Helmond Sport, voetbalspellen door SV De
Braak, tennisclinics, interactieve sportgames en OldStars
sporten voor senioren. Daarnaast is de Meidenbus van
de partij en kun je een gratis gezondheidscheck laten
doen. Ook kun je allerlei informatie krijgen over de
bouwontwikkelingen op De Braak.
Dit en nog veel meer vind je terug in het programma op
de website: www.campusdebraak.nl/kickoff

BELEEF DE NACHT VAN CULTUUR
Save the date voor een
avontuur in het donker!
Want op zaterdagavond
12 oktober slaan De
Cacaofabriek, Het Speelhuis,
Kunstkwartier, Bibliotheek
Helmond-Peel en Museum
Helmond de handen ineen
voor een gezamenlijke
Nacht van Cultuur. Iedereen
is welkom van 19.00 - 00.00
uur en de toegang is gratis.
Kijk op:
https://www.museumhelmond.nl/evenementen/beleefde-nacht-van-cultuur/ voor meer informatie en het hele
programma.
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TOT SLOT NOG EXTRA INFORMATIE OVER:

●

Scouting Paulus
Ook zin in een nieuw avontuur?
Kom dan naar de scouting inloopdagen!
Misschien iets voor uw kind?
Meer informatie over Scouting Paulus vindt u in de
bijlage bij deze ouderkrant.
Vanuit Cultuurcontact
Op 27 oktober a.s. is er in het centrum van Helmond een
Fair Trade & Goals Markt. Meer informatie hierover vindt
u in de bijlage bij deze ouderkrant.
2e hands speelgoed- en kinderkledingbeurs
Op zondag 20 oktober a.s. van 11.00 tot 15.00 uur is er
een 2e hands speelgoed- en kinderkledingbeurs in
Wijkhuis de Fonkel aan de Prins Karelstraat 123 in
Helmond. De entree is gratis (geen tafels meer vrij).
Voor meer informatie bel of app Miranda 06-22901053
of Anita 06-10139067.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

De Spidermannen (Finn Goords 1B)
De Sjoeltoppers (Vince Vosters 2A)
● De Baumannetjes (Justin Bauman 3A).
●

Bassie

Afgelopen vrijdag hadden we een sjoeltoernooi voor
de groepen 1 t/m 4 op het programma staan.
Het was een zeer geslaagde avond, kinderen waren
zeer enthousiast en gedreven!
De 3 grote winnaars waren:

Nogmaals gefeliciteerd winnaars!
Op vrijdag 1 november
gaan we weer griezelen
tijdens de jaarlijkse
Halloweentocht. Dit jaar
doet Handbalvereniging
Swift Helmond ook met
ons mee! Hoe leuk is dat!
We zijn nog steeds op zoek naar huizen en/of straatacts.
Wilt u ons helpen? Stuur dan voor 6 oktober nog een
e-mail naar bassie@bs-goedeherder.nl
Op 15 november organiseren we weer een bingoavond.
Hopelijk kan de enige echte Bingomaster mister Johny
deze avond weer vakkundig alle getallen omroepen!
Dit jaar mogen zowel de bovenbouw als de onderbouw
zich hiervoor inschrijven! Meer info volgt nog via een
aparte brief!
Deelname is gratis, maar meld
je wel aan. Dit kan op:
Dinsdag 29 oktober van
14.45 – 15.15 uur of
Woensdag 30 oktober van
12.30 – 13.00 uur in de aula.
Hopelijk tot dan!
Groetjes, de

Bassie

Heb jij wel eens insecten geproefd?
Hoe leven/wonen/werken mensen in een ander land ver van Helmond?
Kun je van afval iets moois maken?
Kun je met een rolstoel of scootmobiel overal zonder problemen naar binnen?
Op de FairTrade en Global Goals markt in het centrum van Helmond krijg je
onder andere op deze vragen antwoorden én kun je insecten proeven.
Ruim 30 deelnemers laten elk op hun eigen wijze zien hoe zij bijdragen aan de
Global Goals van de Verenigde Naties. De thema’s zijn FairTrade, duurzaam,
recycling, hergebruik van grondstoffen, ontwikkelingssamenwerking en nog veel
meer.
Een van de deelnemers is het WereldPaviljoen uit Steyl. Het Wereldpaviljoen is
ervaren, beleven en doen voor het hele gezin. Beleef het dagelijks leven en de
cultuur van Nicaragua en Ghana met films, games, Virtual Reality simulatie,
muziek en workshops. Wat is nu mooier dan kennis te maken met dit interactief
beleefcentrum gewoon hier in Helmond. De markt is van 12-17 uur op zondag 27
oktober.

