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Beste ouders, 
 
De eerste ouderkrant van het nieuwe schooljaar.  
Ook dit jaar zult u in de ouderkrant weer allerlei 
belangrijke mededelingen, leuke nieuwtjes en handige 
tips kunnen lezen. We doen ons best om er elke keer 
weer een goede nieuwsbrief van te maken. Als u tips, 
vragen of opmerkingen voor ons heeft dan horen we 
die graag! Kom gerust even langs of bel met 599745. 
 
Connie Schellens, directeur 
 
 

DE START VAN HET SCHOOLJAAR 

 

We zijn maandag weer van start gegaan.  
Zo’n 365 kinderen liepen onder onze welkomstbogen 
door. Er zijn dit jaar 16 groepen: alle groepen 1 t/m 8 
dubbel. We hebben er allemaal weer zin in! 

 
 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER STUDIEDAG!!! 

 

In een eerdere ouderkrant heeft u kunnen lezen dat 
we al meteen de tweede schoolweek een studiedag 
hebben ingepland op woensdag 2 september.  
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.  
 
 

PERSONELE ZAKEN 

 

Juffrouw Marleen van de taalklas is ernstig ziek en de 
verwachting is dat ze ook niet meer zal genezen.  
Dat is slecht nieuws en we zijn er allemaal door geraakt. 
Juffrouw Marleen werkt al bijna 40 jaar op onze school, 
waarvan de afgelopen jaren in de taalklas. Veel ouders 
zullen haar kennen. Mocht u het fijn vinden om haar een 
kaart te sturen, dan kunt u een kaart in de brievenbus 
van school doen (t.a.v. juf Marleen) en dan zorgen wij 
ervoor dat die terechtkomt bij juffrouw Marleen. 

 
 
 
 
 
 
 

Taalklas: 
Dit schooljaar zou juffrouw Marleen samen met juffrouw 
Anja in de taalklas werken; juffrouw Anja één ochtend 
en juffrouw Marleen twee ochtenden. Juffrouw Anja 
werkt vanaf volgende week alle drie de ochtenden in de 
taalklas: op maandag, dinsdag en woensdag.  
(Komende woensdag niet i.v.m. de studiedag). 
 

Groep 2A: 
Juffrouw Anja zou op dinsdag in groep 2A werken en dat 
gaat juffrouw Britt vanaf volgende week overnemen. 
 
 

CORONA MAATREGELEN 
 

Het nieuwe schooljaar zijn we begonnen met de 
richtlijnen die ook vorig schooljaar golden. Gisteravond 
hebben we nieuwe richtlijnen gekregen vanuit de 
overheid. Volgende week zullen we deze met het team 
bespreken en indien nodig zullen we u hierover 
informeren. 
 
 

SCHOOLGIDS 
 

Onze schoolgids wordt niet meer op papier 
meegegeven. Praktische informatie over onze school 
kunt u vinden op onze website www.bs-goedeherder.nl. 
Bent u niet in het bezit van een computer of wilt u de 
schoolgids toch graag op papier hebben, dan kunt u 
hiervoor bij de administratie terecht. 
 

 

SCHOOLKALENDER  
 

Vandaag ontvangt u, via het 
oudste kind van het gezin, 
een mooie schoolkalender 
met de belangrijkste 
informatie over school en de 
activiteiten. Hij wordt slechts 
eenmalig uitgedeeld. 
U vindt hem binnenkort ook 
op de website. 
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OUDERAPP FIEP 

 

Sinds vorig schooljaar werken we met de ouderapp 
FIEP. Ouderkranten, nieuwsberichten en foto’s over de 
school en de groep van uw kind(eren), de planning 
voor oudergesprekken… alle informatie komt via deze 
app. De app kunt u installeren op uw telefoon, maar 
ook via een computer kunt u inloggen op uw account. 
 

Mocht u uw gegevens kwijt zijn, laat het ons even 
weten. Als uw kind ziek is kunt u dit doorgeven via de 
ouderapp, dat vinden we zelfs fijner dan een 
telefoontje. 
 
 

ROOKVRIJE SCHOOL 
 

Kinderen en jongeren 
moeten rookvrij kunnen 
opgroeien. Daar hoort 
een rookvrij schoolterrein 
bij. Kinderen en jongeren 
die anderen zien roken, 
zullen zelf ook eerder 
gaan roken blijkt uit 
onderzoek. Scholen zijn 
verplicht vanaf 1 augustus 
2020 een rookvrij terrein 
te hebben, onze school 
dus ook. Het is dus 
verboden om rondom de 
school en op het 
schoolplein te roken. 
Mocht u toch willen roken doe dat dan buiten het zicht 
van kinderen. Meer informatie vindt u op: 
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/ 

 
 

OPHALEN KLEUTERS  
 

De leerkrachten komen na school met de klas naar 
buiten en gaan altijd op dezelfde plek staan. Het is 
belangrijk dat de kinderen bij de leerkracht blijven, 
totdat de leerkracht u heeft gezien en zegt dat uw kind 
mag gaan. Op deze manier weten we zeker dat alle 
kinderen worden opgehaald door de juiste persoon. 
 
 

 

INFORMATIEAVONDEN 
 

De informatieavonden zullen, gezien de Corona 
maatregelen, niet op school plaatsvinden, maar digitaal. 
Via de leerkracht ontvangt u een link waarmee u kunt 
deelnemen aan een digitale ouderavond.  
 

De leerkrachten gaan online op de avond en tijd waarop 
de informatieavond al gepland stond. Het is belangrijk 
dat u deelneemt, omdat er belangrijke informatie wordt 
gegeven over de groep van uw kind(eren). Tijdens deze 
avond vertellen we u graag over de gang van zaken op 
onze school en in de klas van uw kind, bijvoorbeeld: 
 

- Wat zijn de doelen voor dit jaar?  
- Met welke methodes wordt er 

gewerkt? 
- Wat komt er aan bod in de groep 

van uw zoon of dochter? 
- Wat zijn de afspraken en regels? 

 

De dagen en tijden waarop u de ouderavond digitaal 
kunt volgen zijn: 
● Groep 1: donderdag 10 september om 19.00 uur 
● Groep 2: woensdag 2 september om 19.00 uur 
● Groep 3: maandag 7 september om 19.00 uur 
● Groep 4: maandag 7 september om 20.00 uur 
● Groep 5: dinsdag 8 september om 19.00 uur 
● Groep 6: dinsdag 8 september om 20.00 uur 
● Groep 7: donderdag 3 september om 19.00 uur 
● Groep 8: donderdag 3 september om 20.00 uur. 

 

We vinden het belangrijk om vanaf het begin van het 
schooljaar goed samen te werken met u als ouders.  
We verwachten daarom dat alle ouders deelnemen via 
de link (dit kan op uw telefoon, tablet of computer). 
 
 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN 

 

Normaal gesproken houden we aan het begin van het 
schooljaar kennismakingsgesprekken met ouders én hun 
kind op school of middels een huisbezoek in bepaalde 
groepen. De huisbezoeken zullen niet doorgaan i.v.m. 
de Corona maatregelen.  
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De kennismakingsgesprekken gaan wel door.  
Het liefst doen we deze live met u op school, we laten u 
zo snel mogelijk weten op welke manier we dit veilig en 
verantwoord kunnen doen, veiligheid voor u en voor  
ons staat natuurlijk voorop! 

 
 

GEGEVENS KINDEREN 
 

Het is belangrijk dat de gegevens die we hebben van de 
kinderen kloppen. We zullen daarom tijdens de 
kennismakingsgesprekken aan alle ouders persoonlijk 
een formulier meegeven met daarop de gegevens van 
alleen uw eigen kind. We willen u vragen om deze te 
controleren, aan te passen en de ontbrekende 
gegevens aan te vullen. Tevens ontvangt u een 
formulier waarmee wij toestemming vragen voor het 
plaatsen van foto’s en filmpjes van uw kind op de 
verschillende plekken (website, klasbord, ouderkrant, 
schoolkalender e.d.). Wij zijn verplicht om dit ieder jaar 
opnieuw te vragen in verband met de privacywet.  
Wij willen u vragen om beide formulieren in de 
brievenbus van school te doen, buiten bij de 
hoofdingang. Het is niet de bedoeling dat u het 
formulier aan uw kind meegeeft.  
 
 

BRIGADIER GEZOCHT 
 

Super fijn dat bijna alle plaatsen zijn 
ingevuld door ouders en kinderen. 
Alleen voor de vrijdagochtend zijn we 
nog op zoek naar een brigadier ouder. 
Wie helpt ons?  
 
 

TREKTOCHT GROEP 7 
 

Elk jaar gaat groep 7 op trektocht, een soort 
schoolkamp van drie dagen. De trektocht wordt 
georganiseerd door studenten van Hogeschool  
De Kempel (PABO) en leerkrachten van onze school. 
Helaas moeten wij u melden dat de trektocht i.v.m. 
Corona niet door zal gaan. De ouders van kinderen uit 
groep 7 zijn hier al over geïnformeerd. We gaan 
proberen op een later tijdstip de kinderen een 
alternatief te bieden.  
 
 

ZWERFBOEKENKASTJE 
 
Helaas kan de Bieb op 
School (BoS) nog niet van 
start gaan. Maar…… het 
rode zwerfboekenkastje 
staat weer op de gang.  
Daar kunnen alle kinderen 
een boek uitzoeken om mee 
naar huis te nemen. 
In de vakantie hebben we 
weer veel nieuwe boeken 
gekregen, dus voor ieder 
kind genoeg mogelijkheden  
om ook thuis lekker te blijven lezen.  
 
 

JIBB+ BIJ UW KIND OP SCHOOL 

 

Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van 
uw kind. Wij zorgen voor een gaaf sport- en beweeg- 
aanbod en zijn betrokken bij de voedingseducatie.  
Jibb+ staat voor “Bewegen en gezonde voeding voor 
Jong en Oud” en werkt samen met alle scholen in 
Helmond.  
 

Op school komt een Jibb+´er 12 keer per jaar een 
sportclinic geven (buurtsportcoach). Voor groep 1/2 
verzorgt de Jibb+´er in totaal 16 bewegingslessen met 
extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. 
Daarnaast organiseren wij i.s.m. sportaanbieders, na 
schooltijd, in de wijk en in vakanties sport- en 
beweegactiviteiten om kennis te maken met nieuwe 
sporten. Daarnaast zijn er speciale 
beweegprogramma’s ter bevordering van de 
gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek 
(Jibb+ extra). 
 

Vanaf 7 september worden de kleurrijke Sjors Sportief 
boekjes weer verspreid met naschools cultuur- en 
sportaanbod in Helmond. Kinderen kunnen via deze 
weg op laagdrempelige wijze met diverse vormen van 
sport en cultuur uit Helmond in aanraking komen, 
zonder direct lid te hoeven worden. Op maandag 21 
september om 09.00 uur starten de inschrijvingen 
online op www.sportencultuurhelmond.nl. 
 
 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/
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Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e 
keer de Dag van de Sportclub voor alle sportaanbieders 
die hun “deuren” open zetten. Iedereen kan zelfstandig 
of met het hele gezin naar verschillende sportaanbieders 
toe om kennis te maken met diverse sporten.  
De plattegrond met mogelijkheden ontvangen de 
kinderen via de school. 
 

Overige informatie over activiteiten na school, in de wijk 
of in vakanties die door Jibb+ worden georganiseerd, 
worden via school verspreid door middel van stukjes 
voor nieuwsbrieven of door middel van flyers. Kijk voor 
het actuele aanbod op www.jibbplus.nl / 
www.sportencultuurhelmond.nl of volg ons Facebook, 
Instagram en Twitter. 
 

De Jibb+’er bij uw kind op school is: 
René Taal, Buurtsportcoach Jibb+ 
renetaal@jibbplus.nl 
 
 

 

Wat is het fijn om alle kinderen weer terug te zien.  
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 
zodat we lekker fris kunnen gaan beginnen. Inmiddels 
zijn er veel nieuwe kinderen gestart, die we van harte 
welkom heten. Verder wensen we de kinderen die 
doorgestroomd zijn naar groep 1 veel succes toe bij de 
kleuters. We hebben weer leuke dingen op het 
programma staan en vinden het vooral ook belangrijk 
dat iedereen rustig zijn plekje kan vinden bij de 
peuters. 
 
 

VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 
Nieuws vanuit de Bassie 

 

Het schooljaar is ook voor ons weer van start gegaan.  
Als eerste staat de jaarvergadering op de planning op 
donderdag 17 september. Tussen 19.00 en 19.30 kunt u 
de financiële stukken inzien en om 19.30 uur start de 
vergadering. Vanaf 18.45 uur is de hoofdingang open. 
 
 

I.v.m. de maatregelen rondom Corona, willen wij u 
vriendelijk verzoeken u per e-mail 
(bassie@bs-goedeherder.nl) aan te melden indien u 
aanwezig zult zijn. Zo kunnen wij garanderen dat we de 
1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. 
 

De eerste activiteit die we gepland hebben staan, is de 
Halloweentocht op vrijdag 30 oktober. We laten zo snel 
mogelijk weten of deze i.v.m. de Corona maatregelen 
door kan gaan (wellicht in aangepaste vorm).  
We houden u op de hoogte! Wij gaan er ons best voor 
doen er dit jaar weer een leuk en gezellig jaar van te 
maken!  

Groetjes van de Bassie 
 

VANAF 16 SEPTEMBER: GRATIS PROEFLESSEN 
JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER 
 
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of 
een monster bent? Kom dan eens in het theater 
toneelspelen! Vanaf woensdag 16 september beginnen 
de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in 
de maand september een gratis proefles volgen! 

 

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 nog een heleboel. 
 

Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles 
volgen. De lessen worden vanaf 16 september op 
woensdagen en donderdagen gegeven. 
 

Meer informatie: 
laviniagermano@annatheater.nl of 
bel: 06-44369288. 
 
Voor lestijden: 
www.annatheater.nl rubriek 
Jeugdtheaterschool.  
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