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Beste ouders, 
 
De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop herfst, 
de blaadjes vallen. Kijken we vooruit: deze week komt 
de Sint weer in het land. Dus de hoogste tijd voor onze 
OUDERKRANT nummer 3 van dit schooljaar om u bij te 
praten. Leest u hem even snel helemaal door, dan bent 
u weer op de hoogte! 
 
Connie Schellens, directeur 
 
 

6 DECEMBER: EEN EXTRA VRIJE DAG 
 
Vrijdag 6 december, de dag na Sinterklaas, zijn alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. Op deze dag is de school 
gesloten. DUS GEEN SCHOOL, ALLEMAAL EEN EXTRA 
VRIJE DAG!! 
 
 

AFSCHEID JUFFROUW MIJKE 
 
Zoals we onlangs hebben laten weten heeft juffrouw 
Mijke van Lieshout een nieuwe baan aanvaard per  
1 december 2019. Juf Mijke heeft zich de afgelopen  
17 jaren ingezet voor De Goede Herder. Eerst als 
leerkracht en daarna jarenlang als bouwmanager van 
de onderbouw. Op donderdag 28 november is haar 
laatste werkdag op onze school. We willen ouders de 
gelegenheid geven om afscheid te nemen van juf 
Mijke. Op 28 november tussen 8.30 en 9.30 uur bent u 
van harte welkom in de kleuterhal van de school om 
samen een kop koffie of thee te drinken met wat 
lekkers.  
 
 

INSPECTIEBEZOEK 
 
Aanstaande dinsdag 19 november komen twee 
inspecteurs van de onderwijsinspectie onze school 
bezoeken. Afgelopen week zijn ze op bezoek geweest 
voor een gesprek met het bestuur en hebben we via 
een presentatie verteld wat we doen en hoe we dat 
doen.  
 
 

Dinsdag komen ze de hele dag op bezoek en zullen ze 
kijken of dat wat ze horen en lezen ook terug te zien is 
in de praktijk. Ze hebben dan gesprekken met leden 
van de medezeggenschapsraad, met een aantal 
leraren, met een aantal leerlingen, met interne 
begeleiders en directie, met bestuursleden en ze gaan 
ook op bezoek in verschillende klassen. Kortom... het 
wordt een drukke dag voor hen en we hopen dat het 
beeld wat wij van onze school hebben, overeenkomt 
met het beeld dat de inspecteurs hebben. We zijn 
volop in ontwikkeling en willen dat graag laten zien. 
 
 

LEERLINGENRAAD 
 
Om kinderen meer te betrekken bij het onderwijs en 
andere schoolse zaken hebben we op school een 
leerlingenraad. 
 
In de groepen 5 t/m 8 hebben alle groepen een 
klassenvertegenwoordiger gekozen die namens de 
groep in de leerlingenraad zit. We hebben onlangs 
onze eerste bijeenkomst gehad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De kinderen hebben zich aan elkaar voorgesteld, 
uitgelegd waarom zij in de leerlingenraad zitten en we 
hebben met elkaar besproken waarvoor de 
leerlingenraad bedoeld is. 
 
We denken mee met de school namens alle kinderen. 
We hebben er zin in dit schooljaar. 
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Mocht je een goed idee hebben, dan kun je dit in de 
ideeënbus doen. Wij zullen dit dan meenemen tijdens 
onze volgende vergadering. 
 
Groetjes vanuit de leerlingenraad 
 
 

OPENING KINDERZWERFBOEKENKAST: 
HET RODE KASTJE  
 
Iedere belangstellende 
mag 1 boek 
meenemen. 
Als je het boek gelezen 
hebt, mag je het 
terugzetten en een 
ander boek uitzoeken. 
Je mag het zo lang 
houden als je wilt. 
Als je het altijd wilt 
houden is dat ook 
goed. 
Je mag het ook 
doorgeven aan een 
vriend of vriendin. 
 
We vinden het leuk als je op de website 
www.kinderzwerfboek.nl een berichtje achterlaat over 
dit boek. 
 
Heb je thuis een boek dat je niet meer leest, geef het 
dan aan Celeste Sarkol (groep 8A) of aan juffrouw Anja 
(groep 2B). Dat boek krijgt dan een code en wordt in het 
rode kastje geplaatst. 
 
Vind je een zwerfboek op een andere plaats en je hebt 
het gelezen? Plaats het dan in het kastje of geef het aan 
Celeste Sarkol of juffrouw Anja. 

 
 

SCHOOLONTWIKKELING 
 
Op de studiedag van 6 november zijn we als team hard 
aan de slag gegaan. Hier leest u welke ontwikkelingen er 
gaande zijn op school.  
 

Begrijpend lezen 
Snappen wat je leest is ontzettend belangrijk, dan kun je 
ook beter en sneller leren. 
 
Op de studiedag van afgelopen woensdag 6 november 
hebben we met het hele team afspraken gemaakt over 
de manier waarop wij onze kinderen leren begrijpend 
lezen. We beginnen daar al mee bij de kleuters met 
begrijpend luisteren. Door veel boeken te lezen en daar 
samen over te praten, oefenen we al manieren 
waardoor de kinderen later makkelijker begrijpend 
kunnen lezen.  
 
Halverwege groep 4 beginnen we met de methode 
Nieuwsbegrip. Samen met de kinderen lezen we elke 
week verschillende teksten, we praten er over en maken 
opdrachten. Wat de kinderen in die lessen leren, 
gebruiken we natuurlijk ook bij alle andere vakken: want 
ook bij rekenen moet je snappen wat je leest om de 
opdracht te kunnen maken. Wilt u uw kind helpen om 
een goede lezer te worden? Vaak voorlezen of samen 
lezen en hier samen over praten helpt enorm!  
 
Speelplezier (groep 1-2) 
Kleuters leren door te spelen. Door het bouwen met 
blokken leren ze bijvoorbeeld verschillende vormen en 
kleuren kennen. In de huishoek leren ze onder andere 
hoe ze met elkaar om moeten gaan. 
 
Met de methode Speelplezier zorgen we er op onze 
school voor dat onze kleuters zoveel mogelijk (taal) leren 
tijdens het spelen. De leerkrachten hebben al 
verschillende trainingen gevolgd en de trainer komt in 
de klassen kijken om tips te geven. Ook onze collega's 
van het peuterwerk werken met Speelplezier.  
Als onze peuters naar groep 1 gaan, dan is de manier van 
werken al bekend en dat is voor kinderen fijn.  
Op de studiedag hebben de leerkrachten van groep 1-2 
het thema over Sint en Piet voorbereid. Wilt u meer 
weten over hoe Speelplezier werkt, kijk dan eens naar 
https://www.youtube.com/watch?v=-hv6L0Xu7qA. 
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Topondernemers 
Sinds dit schooljaar werken we in groep 3 t/m 8 met 
de methode Topondernemers. Dit is een methode 
waarbij kinderen op een "ondernemende" manier de 
wereld en zichzelf ontdekken. Wat je zelf ontdekt, 
onthoud je beter. Kinderen zijn bij Topondernemers 
bezig met verschillende opdrachten binnen een 
thema. Ze leren hierbij niet alleen over aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur. De kinderen leren ook om 
goed samen te werken, problemen op te lossen, 
kritisch te zijn en hoe ze moeten omgaan met een 
computer. Belangrijke vaardigheden voor nu en voor 
later dus! 
 
De leerkrachten zijn enthousiast over de methode en 
we merken dat de kinderen dat ook zijn.  
Om de lessen zo goed mogelijk te geven, worden we 
begeleid door een trainer. Op de studiedag hebben we 
goede tips gekregen om verder te werken aan het 
thema "Derde Wereld" (bovenbouw) en "Wat een 
verschil" (onderbouw). Binnenkort komt de trainer in 
de klassen kijken en tips geven.  
 
 
VANUIT DE LEV GROEP HELMOND 
 
De komende maanden starten er diverse trainingen 
voor de inwoners van de gemeente Helmond.  
In de bijlage vindt u twee overzichten: 
 
- 1 overzicht met het (voornamelijk gratis)  
 trainingsaanbod voor volwassenen en 
 
- 1 overzicht met het gratis trainingsaanbod voor  
 kinderen en jongeren.  
  
Meer informatie over de trainingen vindt u op de 
website: www.lerenmetlev.nl (kies voor: Zinzicht), hier 
staan ook de contactgegevens van de trainers 
vermeld.  
 
 
 
 
 
 
 

VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 

Nieuws vanuit de Bassie 

 
Terugblik op een zeer geweldige en geslaagde Halloween 
tocht in samenwerking met handbalvereniging Swift.  
Deze samenwerking is als zeer prettig ervaren en zeker 
voor herhaling vatbaar.  
 
Er liepen maar liefst 325 kinderen mee, samen met 
ouders en/of broertjes en zusjes. Graag willen we 
iedereen bedanken die deze tocht mede mogelijk 
hebben gemaakt en hopelijk tot volgend jaar.  
 
Winnaars huis/act: 
1.  Swift 
2.  Kortenaerstraat 50 
3.  van Graftstraat 29. 
 
Beste verkleed: 
Lillifee uit groep 3A 
Alexander uit groep 5A. 
 
Winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!! 
 
Vanavond staat de meest leuke, gezelligste bingo van 
Helmond en omstreken op het programma.  
Er zijn te gekke prijzen te winnen. Deze avond wordt 
gepresenteerd door onze enige echte Bingomaster: 
mister Johny. Wij zorgen voor drinken en iets lekkers.  
 
Groep 1 t/m 4 van 18.00 tot 
19.00 uur, deur open om 
17.45 uur. 
 
Groep 5 t/m 8 van 19.30 tot 
21.00 uur, deur open om 
19.15 uur. 
 
Tot vanavond. 
 

Groetjes, de Bassie 
 

 
 

http://www.levgroep.nl/
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Trainingen Leren met LEV (volwassen) 
 
Najaar 2019           Helmond  
 
 
 
 
 
 
Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor volwassenen. Groepstrainingen bieden het voordeel dat 
deelnemers van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De trainingen worden door 
professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. Hieronder het aanbod voor de komende maanden. 
Aanmelden en meer informatie op www.lerenmetlev.nl (zinzicht).   
 
 
EIGEN KRACHT / ZELF PROBLEMEN OPLOSSEN EN ER MEE LEREN OMGAAN: 
 
Vrouw kom op voor jezelf; zelfvertrouwen en zelfwaardering 
Een training en gespreksgroep voor vrouwen onder het motto: “Als je jezelf de moeite waard vindt, is het  
makkelijker voor jezelf op te komen”. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten.  
Start: dinsdag 28 januari t/m 21 april van 18.45—21.00 uur, locatie: Helmond 
 
Leuk ouder worden 
Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Je verliest mensen uit je omgeving, soms ontbreekt een zinvolle 
dagbesteding en je gezondheid laat je wat vaker in de steek. Door dit soort veranderingen kun je je best eenzaam 
gaan voelen. In de training staan we stil bij hoe je hiermee om kunt gaan. Hoe lukt het jou om op een leuke 
manier oud te worden? Hoe voorkom je eenzaamheid of hoe kun je dit tegengaan?  
Start: donderdag 20 februari t/m 28 mei van 9.30—12.30 uur, locatie: Helmond 
 
Jongleren, durf jij jezelf te zijn? 
Een training voor jonge vrouwen van 17 t/m 23 jaar. Heb jij het gevoel alle ballen hoog te moeten houden? Heb jij 
hoge verwachtingen van jezelf? Jongleren biedt jou de mogelijkheid om samen op een ontspannen en 
persoonlijke manier patronen te doorbreken, van problemen tot oplossingen te komen en te werken aan meer 
zelfvertrouwen. 
Start: donderdag 24 oktober t/m 12 december van 19.00 – 21.00 uur, locatie Helmond  +  
          donderdag 6 februari t/m 2 april 2020 van 19.00 – 21.00 uur, locatie Helmond 
 
 
FINANCIËN EN OMGAAN MET GELD: 
 
Budgetcursus; meer grip op je inkomsten en uitgaven 
Mensen die op zoek zijn naar tips en handvatten om meer grip te krijgen op inkomsten en uitgaven. In 4 
bijeenkomsten worden onderdelen behandeld als je administratie op orde brengen, een kasboek gebruiken, 
schulden voorkomen en verleidingen weerstaan, verzekeren, sparen en lenen, geld en relatie en je kind en 
zijn/haar geld. 
Start: dinsdag van 19.00—20.30 uur, locatie Helmond.  
Trainingsdata worden gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Aanmelden kan al wel! 
 
 
 
 
 



  

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op persoonlijk of 
professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht. 
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SOCIALE VAARDIGHEDEN EN WEERBAARHEID: 
 
Agressiehantering 
Een training voor mensen die willen leren meer controle te hebben over hun gedrag en agressie. 
In 10 bijenkomsten van 2 uur gaan we onderzoeken wat bij jou agressie uitlokt. Je leert je eerste lichamelijke 
signalen herkennen en wat je kan doen om te zorgen dat je niet agressief reageert. We leren je hoe je op andere 
manieren dan met agressie kan reageren. 
De trainingsdata worden gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn. 
 
Communicatie– en assertiviteitstraining  
Door spanningen tussen jouw en je partner of op het werk kan de druk op jezelf toenemen. Het wordt moeilijker 
om beslissingen te nemen, je wordt soms sneller boos, hebt moeite om voor jezelf op te komen, voelt misschien 
weinig waardering en in het ergste geval voel je je helemaal alleen. Doel van de training is dit bespreekbaar leren 
maken, herkenning vinden, inzicht krijgen, sterke kanten te ontdekken en wat je leert in de praktijk brengen. De 
training bestaat uit 10 bijeenkomsten. 
Start: maandag 13 januari t/m 23 maart van 13.00—15.00 uur, locatie: Helmond 
 
Inzicht in autisme – voorlichtingsbijeenkomst 
Deze bijeenkomst is voor ouders, verzorgers, familie van een persoon met een autisme spectrum stoornis en 
normale begaafdheid. Tijdens de bijeenkomst wordt er naast kennisdelen, inzicht gegeven in de werking van het 
brein van een persoon met autisme. 
Start: woensdag 30 oktober van 19.30 – 22.00 uur, locatie Helmond 
 
 
OPVOEDERS: 
 
Positief opvoeden—Triple P: 
Niet langer stress als je kind niet luistert? Een einde aan de constante driftbuien? Slaapproblemen verleden tijd?  
Positief met je kinderen omgaan, iedere ouder neemt zichzelf dat voor. Maar in werkelijkheid is het niet altijd 
gemakkelijk om je kind(eren) op een positieve manier te benaderen. Er is een training voor ouders van 0 tot 12 
jaar, ouders van tieners en voor gescheiden ouders. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten.  
Start ouders 0-12 jaar: dinsdag 12 mei t/m 30 juni van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Start ouders van tieners: dinsdag 12 november t/m 7 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Start gescheiden ouders: dinsdag 4 februari t/m 17 maart van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
 
Voor alle gescheiden ouders (online workshop) 
Deze online workshop is voor alle gescheiden ouders en ouders die met een echtscheiding bezig zijn of  
overwegen. De link is te vinden op www.lerenmetlev.nl/zinzicht 
 

 

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl 
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Trainingen Leren met LEV  
(Kinderen en Jongeren) 
 

Najaar 2019           Helmond 

Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen aan voor kinderen, jongeren en opvoeders. Groepstrainingen 
bieden het voordeel dat deelnemers van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De 
trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. Hieronder het aanbod voor de 
komende maanden. Aanmelden en meer informatie op www.lerenmetlev.nl (zinzicht) 
 
 
BASISONDERWIJS: 
 
PIEP zei de muis 
Voor kinderen van 5 tot 8 jaar die langere tijd leven in een thuissituatie waar veel spanning en stress heerst. De 
training bestaat uit 13 bijeenkomsten ‘Kinderclub PIEP’ en 5 ouderbijeenkomsten. De ouders staan stil bij hoe ze 
hun kinderen kunnen ondersteunen bij wat ze bij de PIEP Kinderclub leren. 
Start: donderdag 23 januari t/m 23 april van 13.00—14.30 uur, locatie: Helmond 
 
 
Sociale Vaardigheidstraining (SoVA) groep 5+6 en 7+8  
Voor kinderen van de basisschool die willen leren om op een prettige manier met anderen om te gaan. In deze 
training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden. Vijf bijeenkomsten.  
Start SoVa 5+6: dinsdag 29 oktober t/m 10 december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond 
Start SoVa 7+8: donderdag 31 oktober t/m 19 december van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond 
 
 
Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A, B en C 
Training voor kinderen van de basisschool in 3 leeftijdscategorieën. De kinderen leren meer weerbaar te worden 
en werken aan hun zelfvertrouwen. Deze training richt zich veel op fysieke aspecten zoals de houding, de stem, 
het kijken. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij thuis samen met hun kind oefenen. Er zijn negen 
bijeenkomsten voor kinderen en twee ouderbijeenkomsten. 
Kiezel en Druppel A, Start: dinsdag 22 oktober t/m 17 december van 13.00 - 14.00 uur, locatie Helmond  
Kiezel en Druppel B, in het nieuwe jaar zal een nieuwe groep starten, data zijn nog niet bekend 
Kiezel en Druppel C, Start: vrijdag 25 oktober t/m 20 december van 15.30- 17.00 uur, locatie Helmond 
 
 
Vingers uit je oren 
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders 
veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms fysiek pijn doen. Tijdens deze training kunnen 
kinderen met creatieve werkvormen, samenspel en gesprek op ontspannen wijze beginnen met het verwerken 
van gevoelens van onveiligheid en leren hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn. 
Start: vrijdag 14 februari t/m 17 april van 15.30 - 17.00 uur, locatie Helmond  
 



  

Leren met LEV biedt iedereen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en te groeien, op persoonlijk of 
professioneel vlak, als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht. 
 

 
 

 lerenmetlev.nl 
 

 
 
 
VOORTGEZET ONDERWIJS: 
 
Oppascursus 
Voor jongeren tot 16 jaar. In vier bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over verschillende onderwerpen zoals 
kennismaken en positief omgaan met kinderen, verwachtingen van ouders, veiligheid, spelen, eten en bedtijd en 
wat te doen als kinderen niet luisteren. Je krijgt veel handige tips! 
Start: donderdag 31 oktober t/m 21 november van 19.00 – 20.30 uur, locatie Helmond.  
 
 
Weerbaarheidstraining Rots en Water 
Voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Beter je grenzen stellen en bewaken, je zelfvertrouwen vergroten, minder 
snel boos worden, je kan het allemaal leren. Meer rekening houden met een ander en op een goede manier 'nee' 
kunnen zeggen zijn onderdelen van deze training. Eigen keuzes maken en je eigen weg gaan zijn voor iedereen 
belangrijk. De training bestaat uit tien bijeenkomsten. 
Start: maandag 21 oktober t/m 16 december van 16.00 – 17.00 uur, locatie Helmond 
 
 
OPVOEDERS: 
 
Positief opvoeden—Triple P: 
Niet langer stress als je kind niet luistert? Een einde aan de constante driftbuien? Slaapproblemen verleden tijd?  
Positief met je kinderen omgaan, iedere ouder neemt zichzelf dat voor. Maar in werkelijkheid is het niet altijd 
gemakkelijk om je kind(eren) op een positieve manier te benaderen. Er is een training voor ouders van 0 tot 12 
jaar, ouders van tieners en voor gescheiden ouders. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten.  
Start ouders 0-12 jaar: dinsdag 12 mei t/m 30 juni van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Start ouders van tieners: dinsdag 12 november t/m 7 januari van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
Start gescheiden ouders: dinsdag 4 februari t/m 17 maart van 19.00 - 21.00 uur, locatie: Helmond 
 
Voor alle gescheiden ouders (online workshop) 
Deze online workshop is voor alle gescheiden ouders en ouders die met een echtscheiding bezig zijn of  
overwegen. De link is te vinden op www.lerenmetlev.nl/zinzicht 
 

 

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl 


