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Beste ouders,

OUDERGESPREKKEN

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 6 van dit schooljaar, datum 14 februari
2020, met weer informatie uit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u weer
helemaal bij.

Op donderdag 13 februari en maandag 17 februari
vinden de oudergesprekken plaats. Een uitnodiging
voor het oudergesprek heeft u inmiddels ontvangen
via de ouderapp Fiep. Tijdens deze avonden staat de
koffie en thee voor u klaar in de aula. Wij hopen u dan
te zien.

VOORJAARSVAKANTIE + STUDIEDAG

CARNAVAL

Van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
is het voorjaarsvakantie. Aansluitend is er een
studiedag op maandag 2 maart en zijn alle kinderen
ook deze dag nog vrij.

Zoals elk jaar vieren we op school carnaval en ook dit
jaar willen we hier weer een fijn en gezellig feest van
maken. Uit de groepen 8 worden een prins en prinses
gekozen, de bekendmaking hiervan is vandaag, op
vrijdagmiddag 14 februari om 12.00 uur.

Wij zien alle kinderen graag weer op school op dinsdag
3 maart. Fijne vakantie!!

RAPPORTEN
Op dinsdag 11 februari hebben alle kinderen het eerste
rapport mee naar huis gekregen. Dit rapport zit netjes
opgeborgen in een mooie rapportmap. U mag dit
rapport eruit halen. Zou u de map daarna zo spoedig
mogelijk mee terug naar school willen geven?

Mocht u de map kwijt zijn,
dan heeft u de mogelijkheid
een nieuwe map te kopen op
school voor € 2,50 bij de
administratie; anders krijgt
uw kind het rapport in een
envelop mee naar huis.

Van 17 t/m 21 februari hebben we in de voorbereiding
naar carnaval een week met elke dag een ander
thema.
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Op vrijdag 21 februari barst het feest los op school en
mogen alle kinderen verkleed naar school komen.
De groepen 1 t/m 8 hebben die ochtend een
afwisselend programma. Zo krijgen we o.a. hoog
bezoek van CV De Heipoort en CV De Narren.
De kinderen krijgen een traktatie.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Over een paar weken kunt u een uitnodiging
verwachten voor een tevredenheidsonderzoek.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders deze vragenlijst
invullen, zodat we een goed beeld krijgen van wat
ouders van onze school vinden.

DE VOORLEESEXPRESS ZOEKT VRIJWILLIGERS
Doe mee met de VoorleesExpress.
De voorleesExpress zoekt vrijwilligers.
Als voorlezer lees je het kind voor.
Samen met de ouders ga je kijken hoe taal een plek
kan krijgen binnen het dagelijks leven van het gezin.
Door middel van voorlezen en taalspelletjes ga je hier
naar op zoek. Meer informatie over de
VoorleesExpress vindt u in de bijlage bij deze
ouderkrant.

HOOFDLUISCONTROLE
Op woensdag 4 maart vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes
enz., maar graag de haren los.

CURSUSSEN VANUIT DE ZORGBOOG
Binnenkort start de Zorgboog weer met een aantal
leerzame en interessante cursussen voor jonge
ouders.
Waardevol communiceren met kinderen
Herken je dit gevoel: “Ik had op het laatst alleen nog
maar het gevoel dat ik politieagent moest spelen, in
plaats van dat ik die leuke moeder kon zijn”.
Een ontspannen en open relatie met je kind zonder
ruzie en conflicten, is dat niet iets waar alle ouders
naar verlangen?
Start
: Maandag 2 maart 2020
Tijd
: 20.00 - 22.00 uur
Aantal bijeenkomsten : 5 x 2 uur
Plaats
: Helmond Brandevoort.
Eerste Hulp Bij Kinderongelukken
Weet jij hoe je moet handelen als er een huis-, tuinen keukenongelukje gebeurt met je kind? Of kun je
handelen wanneer er sprake is van een noodgeval?
Start
: Woensdag 25 maart 2020
Tijd
: 20.00 - 22.00 uur
Aantal bijeenkomsten : 4 x 2 uur
Plaats
: Helmond.
Reanimatie en AED bij kinderen
Weet jij hoe te handelen wanneer je kindje
bewusteloos raakt? Of hoe je de beste eerste hulp
kunt verlenen als je kindje reanimatie nodig heeft?
Tijdens de cursus Reanimatie en AED bij kinderen leer
je rustig en adequaat te handelen in eerste hulpsituaties. En dat geeft een veilig gevoel.
Start
: Woensdag 22 april,
donderdag 2 juli
Tijd
: 20.00 - 22.00 uur
Aantal bijeenkomsten : 1 x 2 uur
Plaats
: Helmond, Someren.
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Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen
naar cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch
contact opnemen via telefoonnummer 0492-504821.
Of bezoek de website van de Zorgboog om je aan te
melden. Hier vind je ook de actuele prijzen.
Ben je abonnee van Zorgboogextra dan ontvang je
korting op al onze cursussen.
https://www.zorgboog.nl/cursussenendiensten of
https://www.zorgboog.nl/cursusoverzicht

VIER CARNAVAL MET SWIFT EN DE AO-KANTERS
Voor de jeugd heeft Handbalvereniging Swift samen
met carnavalsvereniging de AO-kanters twee leuke
carnavalsactiviteiten in petto:
● Jeugdcarnaval op vrijdag 14 februari,
aanvang 19.00 uur.
● Kindermatinee op maandag 24 februari van 14.0018.00 uur.
Zie voor meer informatie de bijlagen bij deze
ouderkrant.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Terugblik op de laatste activiteiten die georganiseerd
zijn geweest:
Het darttoernooi voor de bovenbouw, met ongeveer
20 teams. Eerst even ingooien, waarna de competitie
begon. Het was een gezellige en spannende
competitie.
De winnaars van deze avond waren:
1e plaats Gilano Verhulst
2e plaats Thaquill Sarkol
3e plaats Jaimy van der Sanden
4e plaats Jorn de Roij.
Op 7 februari stond de “minidisco” voor de
onderbouw op het programma. Wat was het een
gezellige, swingende boel. Er werd veel gedanst door
de kinderen en de leerkrachten lieten ook hun beste
dansmoves zien. De disco muziek werd verzorgd door
dj’s Mister Art en Mister Johny.
De maskerwedstrijd is in volle gang, er
wordt al flink geknutseld.
Je kunt nog meedoen.
Op 20 februari moet alles binnen zijn.
Op 21 februari is de prijsuitreiking.

KINDERACTIVITEITEN WIJKHUIS DE LIER
Vrijdagavond 14 februari: kinderdisco voor de
groepen 4 t/m 8. Tijd: 19.00 - 20.30 uur.
● Dinsdagavond 10 maart: knutselavond met thema
carnaval voor de groepen 3, 4 en 5.
Tijd: 18.30 - 20.00 uur.
●

Zie voor meer informatie de bijlagen bij deze
ouderkrant.

Vooruitblik op de komende activiteiten:
Eind maart staan de filmavonden weer
op het programma::
● 25 maart: groepen 5 en 6
● 26 maart: groepen 3 en 4
● 27 maart: groepen 1 en 2 daarna groepen 7 en 8.
Kaartjes kosten € 0,50 en deze kun je op de volgende
dagen kopen:
● Donderdag 12 maart 2020 van 14.45 – 15.00 uur
● Vrijdag 13 maart 2020 van 12.30 tot 12.45 uur.
Groetjes, de

Bassie

Ouderkrant
14 februari 2020
Jaargang 34, nummer 6
Montgolfierstraat 71 | 5703 EB Helmond | Tel. 0492-599745 | info@bs-goedeherder.nl | www.bs-goedeherder.nl | IBAN: NL18 RABO 0121071251

Ouderkrant
14 februari 2020

Ouderkrant
14 februari 2020

Ouderkrant
14 februari 2020

Ouderkrant
14 februari 2020

