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Beste ouders,
Deze ouderkrant is de laatste van het schooljaar
2019-20209. Over een paar dagen begint de
zomervakantie. We hebben een heel bijzonder
schooljaar achter de rug en elkaar de laatste maanden
weinig ‘live’ kunnen ontmoeten. We willen u
bedanken voor alle hulp en ondersteuning.
We wensen u, samen met uw kinderen, een fijne
zomervakantie. Blijf gezond!
Namens alle medewerkers van De Goede Herder
Connie Schellens, directeur

LAATSTE SCHOOLDAG
Op vrijdag 10 juli is de laatste schooldag. In de ochtend
nemen de leerkrachten afscheid van de kinderen in de
groep en sluiten ze samen het schooljaar af. Ouders die
de leerkrachten willen bedanken verzoeken we dat via
hun kind te doen. Ouders mogen helaas de school nog
steeds niet binnen.

UITZWAAIEN GROEPEN 8
Donderdag 9 juli om 14.00 uur
zullen we de leerlingen
van de groepen 8 officieel
uitzwaaien. De ouders van groep 8
mogen hierbij buiten op de
speelplaats aanwezig zijn. Ze
worden naar een plek geleid om
hun kind(eren) naar buiten te zien
komen.

CORONA MAATREGELEN
In de afgelopen maanden hebben we extra maatregelen
genomen om corona buiten de deur te houden. In
principe gelden de maatregelen tot 1 september. Dat
betekent voor de eerste schoolweek dat we nog gebruik
maken van 4 ingangen voor de kinderen om naar
binnen te gaan: gr 1-2 via de kleuteringang, gr 3-4 via de
ingang aan de speelplaats, gr 5-6 via de ingang aan het

veld en gr 7-8 via de hoofdingang. Natuurlijk blijven we
ook zorg houden voor hygiëne.
Mochten de maatregelen tussentijds versoepelen of
veranderen, dan sturen we u in de laatste vakantieweek
daarover bericht.
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maandag 24 augustus 2020
woensdag 2 september 2020
dinsdag 22 september 2020
maandag 19 oktober t/m vrijdag
23 oktober 2020
donderdag 19 november 2020
maandag 30 november 2020
maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021
maandag 1 februari 2021
maandag 15 februari t/m vrijdag
19 februari 2021
dinsdag 16 maart 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei t/m vrijdag
14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
vrijdag 11 juni 2021
donderdag 1 juli 2021
vrijdag 2 juli 2021
maandag 26 juli t/m
vrijdag 3 september 2021.

Een studiemiddag:
Alle kinderen zijn om 12.30
uur uit.
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LEERPLICHT
Na de zomervakantie zal er weer gehandhaafd worden
op leerplicht door de leerplichtambtenaar.
We verwachten sowieso alle kinderen op maandag 24
augustus weer op school.

Wij bedanken Celeste heel hartelijk voor alle zorgen voor
alle zwerfboeken!
Kinderen, kies voor op het strand, in je achtertuin of in
de tent nog een boek want tijdens de zomervakantie
blijft het Rode Kastje binnen.....

IK LEES IN DE ZOMERVAKANTIE. JIJ OOK?
Kinderen die doorlezen in de zomervakantie zakken niet
terug in hun leesniveau blijkt uit onderzoek.
Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk.
Natuurlijk kun je in de vakantie voor boeken terecht in
de Bibliotheek. Tijdens de vakantie is de Bibliotheek
geopend, kijk op www.bibliotheekhelmondpeel.nl voor
de openingstijden in de zomervakantie.
Voor meer informatie over “lezen in de zomervakantie”,
zie de bijlage onderaan bij deze ouderkrant.

HET RODE KASTJE
Onze Kinderzwerfboekenkast is dit schooljaar door veel
leerlingen druk bezocht. Heel veel boeken hebben
gezworven in onze school, onze wijk en wie weet naar
welke stad in Nederland.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Voor de kinderen die in de vakantie naar Korein komen
hebben wij leuke activiteiten op het programma staan
zoals:
"Feest in het wild"
Hierbij brengen wij een bezoek aan een feest waarbij
een goochelaar en een smaak smultruck aanwezig zal
zijn. Hier gaan we heksensoep, een lunchtrommel en
grappige dingen maken.
"Gekke robot race in het Ontdeklab van Hebocon"
Hebocon is een sumo-worstel wedstrijd voor
eenvoudige robots. Zullen wij winnen en de mooiste
robot maken van Korein?
"Holey foley"
Hierbij maken we geluidsfragmenten voor een
tekenfilm.
"Bouwen met fitters"
Een challenge waarbij we kunnen experimenteren met
fitters en karton.

"Wereldfeesten"
Hierbij kunnen de kinderen van alles doen en ervaren
rondom verschillende landen. We gaan bijvoorbeeld
een drakenboot en een carnavalsmasker maken.
Stationchef Celeste Sarkol gaat onze school verlaten en
daarom heeft zij deze week haar taken overgedragen
aan Evi van de Kerkhof en Zoë Kuil. Zij zijn goed
ingewerkt door Celeste en gaan er voor zorgen dat het
Kinderzwerfboekenkastje weer goed gevuld is volgend
jaar.

"Obstacle Walhalla"
Grootste openlucht apenkooi.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Lieve jongens en meisjes, ouders en verzorgers,
Wij vinden het, net als jullie, heel erg jammer dat er
een aantal activiteiten niet doorgegaan zijn de laatste
maanden. We hopen dat we vanaf het begin van
nieuwe schooljaar weer vol aan de bak kunnen.
Wij hebben er weer zin in!
Bedankt voor jullie enthousiasme, hulp en gezelligheid
en tot ziens weer in het nieuwe schooljaar!
Groetjes, de

Bassie

ACTIVITEITEN ANNATHEATER IN DE
SCHOOLVAKANTIE
In de schoolvakantie zijn er twee culturele activiteiten
voor kinderen in het Annatheater. Gratis proeflessen
toneelspelen en Op de Planken met Anna, die ze bijna
gratis kunnen aanbieden vanwege ondersteuning van
Cultuur Contact.
Gratis proeflessen toneel op 15 en 16 juli
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie
gebruiken om allerlei spannende, gekke en
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen
ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert ook een
heleboel. Altijd al eens op de planken willen staan?
Kom gratis een proefles volgen!

Dag en tijd:
- woensdag 15 juli van 15.45 tot 16.45 uur voor
kinderen tot 12 jaar;
- donderdag 16 juli van 18.30 tot 19.30 uur voor
jongeren.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of
telefoon: 06-44369288.
Op de planken met Anna in de zomer!
Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus
organiseert het Annatheater twee
dagen vol theaterplezier voor kinderen
en jongeren. Op maandag wordt met
het verhaal aan de slag gegaan. Dinsdag
wordt er de hele dag toneel gespeeld en ’s avonds is
er een voorstelling in een echt theater met alles er op
en er aan.
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer:
- maandag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 uur en
- dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 20.00 uur.
Waar: Annatheater Helmond.
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren.
Wat kost het: € 7,50.
Voorstelling: dinsdag 18 augustus 19.00 uur.
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia
Germano: laviniagermano@annatheater.nl,
www.annatheater.nl of telefoon: 06-44369288.

MAD SCIENCE ZOMERKAMPEN
Geef je kind deze zomer op voor een avontuur!
Wat dacht je van raketten lanceren, slijm maken en
werken aan de coolste gadgets? Je kind krijgt een super
te gek gave én educatieve kampweek.
Mad Science zomerkampen zijn dagkampen speciaal
voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Vier dagen lang
genieten ze van een waanzinnig vakantieprogramma,
compleet met wetenschappelijke proefjes en
experimenten. En natuurlijk voldoende tijd voor
spelletjes, buiten spelen en nog veel meer!
Info en inschrijven: https://kamp.mad-science.nl/
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SPORTSTUIF: DE ZOMERDAGEN
Wat is er voor basisschoolkinderen nou leuker om zich
lekker uit te kunnen leven door middel van sport en
spel?
Sportstuif organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli
a.s. de Sportstuif Zomerdagen.|
Een kans voor kinderen om lekker sportief bezig te zijn
met andere kinderen uit de omgeving.
Voor meer informatie, zie de bijlage onderaan bij deze
ouderkrant of kijk op:
https://www.sportstuif.nl/helmond/zomerdagen
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