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Beste ouders,
Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud.
Tijd om u weer wat bij te praten. Dit is de eerste
OUDERKRANT van het jaar 2020; nummer 5.

Op maandagmiddag 3 februari gaan we aan de slag
met uiteenlopende zaken voor de groepen.

STAKING 30 EN 31 JANUARI

Connie Schellens, directeur

Vorige week hebben we u dit bericht verstuurd:

PERSONELE ZAKEN

Beste ouders,

Zoals wij al eerder aan u hebben laten weten is
juffrouw Marieke Raijmakers onze nieuwe
bouwmanager voor de onderbouw.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Hallo allemaal,
Graag zou ik me even willen voorstellen. Mijn naam is
Marieke Raijmakers en per 1 januari ben ik hier op
school werkzaam als onderbouwmanager.
De afgelopen 20 jaar heb ik altijd in Mierlo-Hout
gewerkt, op de Odulfusschool. Al die jaren heb ik als juf
in de onderbouw gewerkt. Meestal in de groepen 1, 2
en 3. Ook heb ik lesgegeven aan zeer moeilijk lerende
kinderen. Dit heb ik altijd gecombineerd met andere
taken buiten de groep. Taken die ik nu ook op me ga
nemen (bijv. bouwcoördinator, VVE-coördinator, etc).
In mijn vrije tijd sport ik graag (volleybal en hardlopen)
en onderneem ik graag dingen met mijn gezin (reizen)
en mijn vriendinnen. Ik heb ontzettend veel zin om op
deze school samen met mijn nieuwe collega’s aan de
slag te gaan. Loop gerust binnen wanneer u vragen
hebt of gewoon een praatje wil maken. De deur staat
altijd open!

STUDIE(MID)DAGEN
Op dinsdag 28 januari hebben we met het hele team
een studiedag. Onderwerpen die op de agenda staan:
sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen
(methodiek van Kwink), Speelplezier voor de groepen
1-2 en Topondernemers en taal voor de groepen 3-8.
Alle kinderen zijn die dag vrij.

We hebben een prachtig beroep! We leren kinderen
rekenen en lezen en ook dat ieder kind trots mag zijn
op zichzelf. Dat maakt het werken op een basisschool
zo fantastisch en daar zetten we ons elke dag weer
voor in.
Het onderwijs van nu kent echter steeds groter
wordende problemen. Denk aan het lerarentekort
bijvoorbeeld, waardoor de werkdruk in het onderwijs
alsmaar hoger wordt en wij de kwaliteit van ons
onderwijs niet meer kunnen garanderen. De regering
heeft wel extra geld gegeven, maar dat is grotendeels
eenmalig en onvoldoende om de grote problemen in
het onderwijs op te lossen. De vakbonden hebben
(afgelopen maandag definitief) opnieuw opgeroepen
tot een staking.
Wel of niet gaan staken is geen gemakkelijke keuze. U
als ouders, maar ook wij als team denken daar soms
verschillend over. Na een inventarisatie binnen ons
team is besloten om de school op 30 en 31 januari te
sluiten.
Wij begrijpen dat dit voor problemen kan zorgen,
maar vragen om uw begrip.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
dat e-mailen naar directie@bs-goedeherder.nl of even
bij me binnenlopen.
Connie Schellens, directeur
De stakingsdagen vallen in de week waarin we ook al
een studiedag gepland hebben. Niet gunstig, maar dat
kunnen we niet veranderen.
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WE ZOEKEN HULP OP SCHOOL...

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL

We hebben ruimte voor papa’s, mama’s, opa’s of
oma’s die met onze kinderen willen komen werken.

Dyslexietour in de Bibliotheek
Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de
Dyslexietour naar Bibliotheek Helmond voor een
infoavond over leesproblemen en dyslexie. De avond
wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale
logopedisten en dyslexiebehandelaars. Deze duurt van
19.00 - 21.00 uur.

Heb je tijd op dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen?
We hebben vrijwilligers nodig die met het programma
Bouw komen werken met kinderen uit groep 3 en 4.
Als je graag met kinderen werkt en het fijn vindt om
kinderen te laten groeien is dit iets voor je. Tijden in
overleg en uiteraard krijg je een goede uitleg.

Programma
Presentatie: Houvast bij leesproblemen en
dyslexie. Alles wat je als ouder moet weten als je
een kind hebt met leesproblemen of dyslexie.
● Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de
bibliotheek.
●

Moeilijk is het niet, wel heel leuk!
Voor verdere vragen kun je terecht bij de leerkracht
van uw kind.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op
http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan

NATIONALE VOORLEESDAGEN
TOPONDERNEMERS
In de ouderkrant van 15 november hebben we u
geïnformeerd over de methode Topondernemers voor
groep 3 t/m 8 waarmee we dit schooljaar zijn gestart.
Deze methode vervangt de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en daarnaast leren de
kinderen door deze nieuwe manier van werken ook
belangrijke vaardigheden voor later. De kennis die de
kinderen opdoen en de vaardigheden die zij oefenen,
laten zich moeilijk vangen in één beoordeling op het
rapport.
Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij de ontwikkeling
van de kinderen kunnen rapporteren.
Dit schooljaar zal u in het rapport onder het kopje
Wereldoriëntatie daarom alleen verkeer zien staan.

Woensdag 22 januari zijn de Nationale
Voorleesdagen 2020 van start gegaan. Die ochtend
heeft wethouder De Vries van de gemeente Helmond
voorgelezen in groep 2b uit het prentenboek
“Moppereend”.
Kinderen genieten ervan om voorgelezen te worden.
Daarnaast is voorlezen erg belangrijk voor hun
taalontwikkeling, met name voor de ontwikkeling van
de woordenschat.
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Naar aanleiding van de Nationale Voorleesdagen zijn
er vier “mopperende” kindervoorstellingen in de
locaties van Bibliotheek Helmond-Peel, wordt er op
22 en 29 januari gratis voorgelezen, is er een
peuterquiz waar kinderen en ouders aan kunnen
deelnemen en gaan we op zondagmiddag 26 januari
zingen en dansen met “Moppereend” en
musicalactrice Anne.
Kijk voor het hele programma op :
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleesdag
en

De minibus haalt de reiziger op het afgesproken tijdstip
op bij de vertrekhalte en vervoert deze zonder
overstap naar de eindbestemming. In Helmond zijn er
120 haltes verspreid over alle wijken. Bravoflex komt
dus overal in Helmond.
Samenreiskorting
Een ritprijs van halte tot halte in Helmond kost € 3,00
per persoon. Reizigers die met een groep reizen krijgen
een forse korting op de ritprijs: de eerste persoon
betaalt € 3,00, de tweede persoon € 1,98, de derde
persoon € 1,50 en de vierde en volgende personen
betalen slechts € 0,99 p.p.
Gratis proberen?
Heb je Bravoflex nog nooit geprobeerd?
Download de gratis OVflex-app.
Meer weten? Kijk dan op www.bravoflex.nl

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de
REIS SAMEN MET BRAVOFLEX DOOR HELMOND
MET GROEPSKORTING
Gezamenlijk persbericht van provincie, hermes en
gemeente helmond.

Bassie

We kunnen weer terugkijken op een zeer succesvolle
kerstmarkt en een sfeervolle lichtjestocht tijdens onze
jaarlijkse kerstviering. Het was gezellig druk.

Hermes voert Samenreiskorting in voor Bravoflex.
Met hoe meer mensen je reist, hoe meer korting je
krijgt.

Vanavond staat het Darttoernooi voor de bovenbouw
weer op het programma en dan weten we wie zich de
Dartkampioenen van onze school mogen noemen.
We zijn benieuwd! Alle 20 teams die meedoen; heel
veel succes, maar vooral heel veel plezier vanavond!

Bravoflex
Steeds meer mensen maken gebruik van Bravoflex in
Helmond. Bravoflex is de lokale busvervoerservice die
rijdt van halte naar halte in Helmond. Zonder
dienstregeling en zonder vaste route.

Op 5 februari start ook weer een knutselwedstrijd:
De Maskerwedstrijd! Wie maakt het mooiste masker?
Hierover volgt nog een brief.

Bravoflex rijdt van maandag t/m vrijdag van 7.00 19.00 uur en zaterdag van 8.00 - 18.00 uur.
Reizigers kunnen via een app, een boekingswebsite of
telefonisch een busrit bestellen. Via de app ontvangt
de reiziger actuele informatie over de status van de
reservering.

Wij hebben er zin in! Jullie ook?

En voor de onderbouw is het weer swingen geblazen
tijdens de Minidisco op vrijdag 7 februari! Wie komt zijn
dansmoves laten zien? Ook hierover volgt nog een brief.

Groetjes, de

Bassie

