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Beste ouders, 
 
De start van het nieuwe schooljaar is alweer enkele 
weken geleden. Dus de hoogste tijd voor onze 
OUDERKRANT nummer 2 van dit schooljaar om u bij 
te praten. Leest u hem even snel helemaal door, dan 
bent u weer op de hoogte! 
 
Connie Schellens, directeur 
 
 

CORONA MAATREGELEN 
 
Afgelopen twee weken hebben de 
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden en we 
vonden het erg prettig dat we u weer persoonlijk 
konden ontmoeten, ook al was dat op afstand. 
 
U heeft vast ook begrepen dat er landelijk nieuwe 
maatregelen zijn genomen. Voor basisscholen heeft dat 
op dit moment geen directe gevolgen.  
 
Wel zijn we als school bezig met het maken van een 
noodplan: wat als er meerdere personeelsleden thuis 
moeten blijven?  
Voor u is het belangrijk om te weten dat we er alles aan 
doen om het onderwijs zo goed mogelijk te laten 
plaatsvinden. Dat betekent dat het kan zijn dat de 
groep vervangen wordt door een andere collega. Als 
we echt niemand meer beschikbaar hebben om te 
vervangen, dan zullen we in het uiterste geval de groep 
leerlingen naar huis sturen. Uiteraard krijgt u daar 
vooraf bericht over en zal er altijd noodopvang zijn 
voor kinderen van wie ouders op geen enkele manier 
opvang kunnen regelen.  
 
 

INSTROOMGROEP 
 
Op maandag 16 november starten we op onze school 
met een instroomgroep, omdat onze huidige groepen 1 
anders te groot gaan worden. Nieuwe instromers 
komen dan in groep 1C. Juffrouw Sandra van Zwam 
gaat werken in de instroomgroep, samen met een 
nieuw te benoemen collega (vacature). Juffrouw 
Sandra zal in november de instroomgroep opstarten en 

vanaf  
1 december hopen we iemand naast haar te hebben 
benoemd. 
Juffrouw Britt Wanders gaat vanaf 16 november 
fulltime werken in groep 1B. 
 

 
HERFSTVAKANTIE  
 
Van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober is het 
herfstvakantie. Wij verwachten alle kinderen weer op 
school op maandag 26 oktober. Alvast voor iedereen  
een hele gezellige en mooie week!  
Een leuke tip voor activiteiten voor kinderen: 
www.jibbplus.nl  
 

 
 
 

OPROEP:  
WIE VAN DE OUDERS KAN ONS HELPEN!! 
 
Beste ouders, 
Bij de kleutergroepen maken we veel gebruik van 
fietsjes tijdens het buitenspelen. Een aantal van deze 
fietsjes zijn nu aan vervanging toe. We hebben nieuwe 
aan kunnen schaffen en sommige willen we gaan 
opknappen. Het gaat onder andere om de race-skelters 
(zie foto's). 
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Is er iemand die voor ons opnieuw een hoes zou 
kunnen maken voor om de skelters?  
Het gaat om 2 stuks. Wie zou ons kunnen helpen?  
Wij zouden hier enorm blij mee zijn! 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke 
Raijmakers m.raijmakers@bs-goedeherder.nl. 
 
 

HULP NODIG OP MAANDAG, WOENSDAG EN/OF 

VRIJDAGOCHTEND 
 

Wie vindt het leuk om kinderen op onze school te 
komen helpen? Uiteraard houden we rekening met de 
corona maatregelen! 
 
Op onze school werken we met een aantal kinderen uit 
groep 3 en 4 met het computerprogramma Bouw!  
Dit helpt de kinderen om leesproblemen tegen te gaan. 
We hebben hiervoor een aantal vrijwilligers die ons 
hierbij komen helpen. We hebben nog hulp nodig op 
maandag, woensdag en/of vrijdagochtend.  
De tijd mag u zelf indelen op deze ochtend, het gaat 
om ongeveer 1,5 uur. Voor meer info kunt u juf 
Wencke bellen of e-mailen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GYMLESSEN GROEP 3 T/M 8 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Elke week gymmen de leerlingen van groep 3 t/m 8 in 
de gymzaal. De lessen zijn erg intensief en er wordt 
flink gezweet. We verwachten dan ook dat ieder kind 
een tas mee neemt met een sportshirt, broek en 
schoenen. Na de gymles kunnen ze zich opfrissen.  
De doucheruimte wordt iedere dag gepoetst en is heel 
schoon. Voor het opfrissen hebben ze een washandje 
en een handdoek nodig. Zo kunnen ze daarna weer 
lekker fris in de klas zitten. 
Groetjes meneer Patrick. 
 

DE KINDERBOEKENWEEK IS GESTART!  

 

 

Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek ook bij 
ons op school gestart. In plaats van de gebruikelijke 
opening in de aula, vond de opening nu plaats in de 
klas. Hier hebben de kinderen kennis gemaakt met het 
thema en met vele boeken.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de 
wereld van vroeger tastbaar wordt.  
 
Lees bijvoorbeeld spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de Oudheid en dinosaurussen. Je hebt geen 
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
Verken werelden uit het verleden door het lezen van 
boeken! 
 
In elke groep is er aandacht en tijd voor de 
Kinderboekenweek en wordt er aandacht besteed aan 
leespromotie. In alle groepen wordt veel gelezen, 
voorgelezen (ook door andere juffen en meneren) en 
in de groepen 4 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd 
gehouden. Wie wordt de kampioen van de klas?  
 
De kampioenen van groep 7 en 8 gaan de strijd aan om 
het kampioenschap van de school en de winnaar 
hiervan gaat onze school vertegenwoordigen in 
Helmond. Er is nog een prijs te winnen. Welke groep 
schrijft het mooiste boek en wint de Gouden penseel 
(onderbouw) of de Gouden griffel (bovenbouw)? 
 
In de centrale bibliotheek van Helmond zijn allerlei 
activiteiten gepland. Kijk op de site voor het overzicht 
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl. 
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DE JACQUES VRIENS CULTUURPRIJS,  
MAAR DAN ANDERS! 
  
In verband met Corona lopen heel veel dingen dit jaar 
net iets anders en zo ook de uitreiking van dè 
jeugdcultuurprijs van Helmond. Omdat een grootse en 
feestelijke uitreiking dit jaar niet mogelijk is, wordt het 
geen Jacques Vriens Cultuurprijs 2020, maar Jacques 
Vriens Cultuurprijs 2021. We stellen de prijs dus een 
jaartje uit. Maar, alle creatievelingen die de kwasten, 
potloden, dansschoenen of dwarsfluit al klaar hebben 
gelegd: er valt toch wat te winnen dit jaar! 
 
Van oktober t/m december 
bieden wij die creatievelingen 
een digitaal podium.  
Elke maand wordt er één 
inzending gekozen, die een 
maand lang in de 
schijnwerpers staat op al 
onze digitale kanalen en die 
van onze partners. Ook 
ontvang je een mooie prijs 
die aansluit bij jouw talent. 
 
Inzendingen kunnen t/m 30 november worden 
ingestuurd. Zorg dat je je naam en leeftijd vermeldt en 
gebruik Jacques Vriens Cultuurprijs of JVCultuurprijs.  
Je mag je inzending ook naar ons mailen via  
info@cultuur-contact.nl. 
Kijk voor meer informatie op  
www.facebook.com/JVCultuurprijs 
De spelregels vind je hier. 
 
 

ONLINE OUDERAVOND, OPVOEDEN IN EEN 
WERELD VAN SOCIAL MEDIA EN INTERNET 
 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn  
er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats.  
En ze beleven er vaak een 
hoop lol aan. Als ouder van 
een kind in de bovenbouw 
kun je niet meer met alles 
meekijken, maar hoe houd je 
dan toezicht? Welke grenzen stel je?  
En hoe ver ga je daarin? 

Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn 
Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau Jeugd 
& Media, ons mee in de digitale belevingswereld van 
onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van wat ze 
online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze 
juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips en 
handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de 
uitdagingen die dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in 
de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen.  
Hoe praat je daarover met je kind en welke afspraken 
kun je maken? 
 
Wanneer : maandag 2 november van 20.00-21.15 uur 
Voor wie : ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van 
   de basisschool. 
Aanmelden : www.ggdbzo.nl.  

Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD 
Brabant-Zuidoost. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar 
k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen 
met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar 
op nummer 088-0031474. 

  
VAKANTIETIPS VANUIT CULTUUR CONTACT 
 
Kinderfestivals in het speelhuis en de cacaofabriek 
Nog op zoek naar leuke plannen voor de 
herfstvakantie? Voor de kleinste cultuurfanaten is er 
dit najaar van alles te beleven in Het Speelhuis en  
De Cacaofabriek. De stoerste helden en schattigste 
fantasiefiguren komen naar het Helmondse theater. 
Tuinieren met Slagwerk (6+), Brandweerman Sam Live 
(2+), Lepeltje Lepeltje (4+), Belle en het Beest (4+) en 
Poppentheater op Zondag (3+). De Cacaofabriek rolt in 
diezelfde week, van 17 t/m 25 oktober, de loper uit 
voor nieuwsgierige neuzen. Tijdens het 
KinderFilmFestival kunnen jonge filmfreaks voor een 
klein prijsje naar zowel klassiekers als bijzondere titels. 
Met een zakje chips en glaasje fris is het feest 
compleet. 
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Theater in een reuzenrad 
In een 18 meter hoog reuzenrad luister je met een 
koptelefoon op je hoofd naar het verhaal van Radman. 
Wat doet die mevrouw van nummer 60 in de straat 
met die gekke naam elke ochtend? Wat is er aan de 
hand met de bomen in het parkje om de hoek?  
En hoe smaken wolken eigenlijk? Maak van vrijdag  
2 t/m zondag 4 oktober een avontuurlijk ritje in het 
reuzenrad. Daarnaast is er speciaal voor kinderen een 
draaimolen. Kortom: een leuk uitje voor de hele 
familie! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VANUIT DE OUDERVERENIGING 
 
Nieuws vanuit de Bassie 

Helaas voor ons allen komt corona weer dichtbij. 
En daarom zijn wij vanuit De Bassie genoodzaakt om de 
halloweentocht niet door te laten gaan. 
Hiervoor in de plaats gaan wij een HALLOWEEN DISCO 
organiseren voor alle kinderen op school. 
Hoe en wat is nog even een verrassing, maar haal je 
masker maar alvast uit de kast! 
Wij hebben er zin in, jullie ook? 
 
Groetjes van de Bassie 
 
 
 
 

HELMONDS MUZIEK CORPS 
 
Het HMC: het Helmonds Muziek Corps is op zoek naar 
nieuwe leden. Misschien iets voor uw kind? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


