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Beste ouders,
Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 7 van dit schooljaar, datum 15 april
2020, met informatie uit de school.
Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Het kost maar een paar minuutjes en dan bent u
helemaal bij.

CORONAVIRUS
In korte tijd staat de wereld op z’n kop. Het Coronavirus
dat ons land is binnengedrongen heeft ertoe geleid dat
er landelijke maatregelen genomen zijn die ons allemaal
raken. Vanaf 16 maart zijn de scholen dicht gegaan en
geven we onderwijs op afstand. Het overheidsbesluit
geldt t/m de meivakantie en op dit moment weten wij
nog niet wat de maatregelen daarna zullen zijn.
Op 21 april (tijdens onze meivakantie) horen we daar
meer over. In de dagen die daarop volgen zullen wij
overleg hebben met andere organisaties en intern
overleg voeren hoe een en ander er vanaf 6 mei uit gaat
zien. Uiteraard brengen we u zo snel mogelijk op de
hoogte.

IN HET NIEUWS
In de afgelopen weken is onze school een aantal keren
in het nieuws geweest, daar zijn we heel trots op.
Hieronder vindt u de linkjes van de verschillende
interviews.
https://www.youtube.com/watch?v=2bZ0xcdPHTk
(interview 20-03-2020)
https://www.youtube.com/watch?v=SBiIIw0-JAc&featu
re=youtu.be (interview 27-03-2020)
https://www.ed.nl/helmond/goede-herder-houdt-ieder
-kind-bij-de-les-optimisme-overheerst-bij-school-in-hel
mond~a1961e45/ (interview 06-04-2020)

VEEL POSITIEVE REACTIES
We krijgen veel positieve reacties en lieve berichten van
kinderen, van ouders, van mensen die we helemaal niet
kennen… Dat doet ons goed!
En er worden allerlei lekkere dingen gebracht… zomaar
een greep uit al die hartverwarmende reacties:

THUISONDERWIJS; OUDERS BEDANKT!!!
Vanaf 16 maart zijn we als team aan de slag gegaan met
het vormgeven van thuisonderwijs. We zijn trots op de
manier waarop we dat doen en dat hebben we vooral
ook aan u te danken. Beste ouders, dank jullie wel dat
jullie het thuisonderwijs mogelijk maken voor uw
kind(eren)!!! Zonder jullie kunnen wij dit niet.

HEEFT U ZORGEN?
Als u zorgen heeft binnen uw gezin, zeker in deze lastige
periode van thuisblijven, kunt u altijd contact opnemen
met de frontoffice van het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Het telefoonnummer is 14 0492 (optie 2).
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JUF RIA MET PENSIOEN

MEIVAKANTIE

Vrijdag 3 april was de laatste werkdag voor juf Ria, ze
gaat genieten van een welverdiend pensioen!
Door het Coronavirus liep de dag heel anders dan we
gepland hadden.
We hebben ons best gedaan om er toch een bijzondere
dag voor Ria van te maken. Op donderdag stond er een
mooi versierde boog voor haar klaar en werd Ria verrast
met een grote bos bloemen die gebracht werd door
haar dochter en man. Ook kwam de voorzitter van het
schoolbestuur nog langs met een prachtige bos
bloemen.
Op vrijdag kwam juf Ria naar het ophaalmoment voor
de kleuters en zo heeft ze toch nog veel ouders en
kinderen eventjes kunnen zien. Wanneer de scholen
weer open gaan komt juf Ria nog een keer langs om
afscheid te nemen van alle kinderen.

Van maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei is de school
dicht. De leerlingen en de leerkrachten hebben dan
vakantie. Er wordt dan geen onderwijs (op afstand)
gegeven.

JUF CONNIE HEEFT NOG EEN BOODSCHAP VOOR
JULLIE!
https://youtu.be/SZEgLHosKu8

Lieve ouders en kinderen van Korein,
Wat een bizarre tijd en wat missen we jullie allemaal.
Gelukkig kunnen we via het ouderportaal en onze
Facebook pagina (Korein De Goede Herder) jullie leuke
activiteiten aanbieden zodat jullie thuis ook fijn kunnen
spelen.
Afgelopen week hebben we bijna alle ouders van onze
peuters even aan de telefoon gehad om te vragen hoe
het met onze Kanjers gaat. Gelukkig gaat alles goed
met ze en kunnen ze zich thuis prima vermaken. Fijn
om te horen! Ook onze BSO kinderen zijn toppers! Ze
werken thuis hard aan de opdrachten van school. Ga zo
door!
Ook respect voor alle ouders die hun eigen werk, het
huishouden en het zorgen voor de kinderen
combineren. Ook jullie zijn kanjers!
We hopen jullie snel weer te zien!
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