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Beste ouders,

KINDEREN OP TIJD OP SCHOOL

Alweer een ouderkrant van onze school: nummer 7
van dit jaar. We brengen u graag weer even op de
hoogte van het laatste nieuws van onze school.
Aanstaande maandag 3 mei begint de meivakantie,
deze duurt t/m vrijdag 14 mei. Alvast een heel fijne
vakantie gewenst met hopelijk mooi lenteweer,
namens het team van onze school!

De afgelopen tijd valt het ons op dat er steeds meer
kinderen in de ochtend te laat op school komen.
Dit is erg storend, uiteraard voor het kind zelf wat dan
binnenkomt in een volle klas, maar ook voor de
leerkracht die dan al met de les begonnen is. Wij
vragen u om hier rekening mee te houden en ervoor te
zorgen dat uw kind (uiterlijk om 8.30 uur) op school
aanwezig is.

Wij zien alle kinderen graag weer op school op
maandag 17 mei.

KLEDINGINZAMELACTIE 17 T/M 20 MEI
Connie Schellens, directeur

CORONA
Het zijn nog steeds bijzondere tijden voor ons allemaal.
Verschillende maatregelen vanuit de overheid zijn
versoepeld, maar voor scholen zijn er geen extra
versoepelingen aangegeven. Na de vakantie hanteren
we op school nog dezelfde maatregelen.

Onze school organiseert van maandag 17 mei t/m
donderdag 20 mei een kledinginzameling in
samenwerking met Second Life Textile. In deze week
kunt u (oude) kleding inleveren bij Basisschool
De Goede Herder.
Second Life Textile is een kledinginzamelaar die uw
kleding en schoenen een tweede leven geeft in
ontwikkelingslanden.

Denkt u aan de inlooptijden? De groepen 1, 3, 5 en 7
worden om 8.20 uur op school verwacht en de groepen
2, 4, 6 en 8 om 8.25 uur.

Mocht u deze maand de kledingkasten gaan opruimen,
dan hopen wij dat u uw oude kleding/textiel nog even
in zakken wil bewaren.

De GGD heeft alle scholen gevraagd om bereikbaar te
zijn, mocht er een kind positief getest zijn op corona.
Als het kind in de besmettelijk periode op school was,
dan is het namelijk belangrijk dat medewerkers en
ouders zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Voor
hen kan een quarantaine en/of testadvies gelden. Dit
zal met name relevant zijn in de eerste helft
van meivakantie. Is uw kind positief getest en was het
in de week voor de meivakantie op school, dan kunt u
een e-mail sturen naar directie@bs-goedeherder.nl .

U kunt hierbij denken aan:
- schone kleding (onder- en bovenkleding)
- schoenen (aan elkaar gebonden)
- huishoudtextiel (lakens, handdoeken)
- accessoires (handtassen, riemen etc.).
Let op dat de kleding nog heel is!
Wij als basisschool ontvangen hiervoor een mooie
vergoeding, welke we weer kunnen besteden aan de
diverse schoolactiviteiten. Hierdoor kan de jaarlijkse
ouderbijdrage beperkt blijven.
Alvast dank voor uw hulp!
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VACATURE BESTUURSLID
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter
(verstreken termijn) is het bestuur op zoek naar een
nieuw bestuurslid. De vacature vindt u als aparte
bijlage.

VANUIT DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad is op zoek naar een ouder
die lid wil worden. Mevrouw A. van Leusden heeft na
een paar jaar de MR laten weten er mee te stoppen.
Daarom zijn we op zoek naar een ouder die zitting wil
nemen in de MR en mee wil praten en denken over
schoolse zaken.
U kunt zich aanmelden via: mr@bs-goedeherder.nl,
uiterlijk tot 19 mei. Bij meerdere kandidaten schrijven
we verkiezingen uit. We bedanken mevrouw van
Leusden voor haar inzet!

VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING
Bij deze ouderkrant is een brief toegevoegd over
“hoe bij te dragen aan een verkeersveilige
schoolomgeving”. Wij vinden de veiligheid van onze
leerlingen erg belangrijk en vragen u de brief aandachtig
te lezen.

BRIGADIERS GEZOCHT!!!
We zijn nog steeds op zoek naar
nieuwe brigadiers. Wie heeft er zin en
tijd om onze kinderen veilig over te
laten steken? Heel graag! U kunt zich
melden bij Debby Berkers, telefoon
06-16592392 of via school
0492-599745.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op een aantal vrijdagen na de meivakantie komt de
schoolfotograaf foto’s maken van de kinderen.
Vanwege corona zal dit er iets anders uitzien dan u
gewend bent. De fotograaf maakt van alle kinderen een
individuele foto. Er zullen geen groepsfoto’s worden
gemaakt, maar een zogenaamde koppenkaart. Dat is
een kaart met de individuele portretten van alle
kinderen van de groep er op. Dus toch een “groepsfoto”,
maar dan een beetje anders.
De broertjes en zusjesfoto’s worden dit jaar niet
gemaakt.
Binnenkort krijgt u een planning waarop u kunt zien
wanneer uw kind aan de beurt is.

TRAKTATIES
De meeste kinderen vinden het heel fijn dat er weer
getrakteerd mag worden. De traktaties moeten wel
voorverpakt zijn. Houdt u er rekening mee dat de
traktaties niet te groot zijn? Dus liever geen grote
snoepzakken, maar bijvoorbeeld een voorverpakt
snoepje per kind.

WEEG- EN MEETMOMENT GGD
Ook dit jaar is er weer het jaarlijkse weeg- en
meetmoment door de de GGD. Alle kinderen van de
groepen 2, 4 en 7 worden gemeten en gewogen.
Dit gebeurt onder schooltijd op school in een apart
kamertje op dinsdag 25 mei. Alle ouders van de
betreffende kinderen ontvangen hiervoor binnenkort
nog een brief.

MENEER DE UIL IS VERHUISD
Een tijdje geleden hebben we u
laten weten dat we een nieuw
onderkomen zochten voor
Meneer de Uil. We hebben een
nieuwe plek gevonden; hij is
afgelopen maandag verhuisd naar
kinderdagverblijf de Bereboot in
Helmond. We hopen dat ze er
daar nog veel plezier van zullen
hebben!
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SJORS SPORTIEF SJORS CREATIEF

LEERMIDDELEN VIA STICHTING LEERGELD

Vanaf september 2021 gaat de Gemeente Helmond
weer van start met het naschoolse cultuur- en sportstimuleringsproject “Sjors Sportief & Creatief”.
Dit leuke project is inmiddels een bewezen formule in
meer dan 100 gemeenten. Kinderen komen via deze weg
op laagdrempelige wijze met diverse vormen van sport
en cultuur uit Helmond in aanraking, zonder direct lid te
hoeven worden. Een mooie manier om hun talent te
ontdekken. Het project wordt mogelijk gemaakt door
Jibb+, CultuurContact en Gemeente Helmond.

Voor veel jongeren breekt een spannende tijd aan: voor
het eerst naar het voortgezet onderwijs.
Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de kosten die
het voortgezet onderwijs met zich meebrengt maar
moeilijk op te brengen. Er moeten schoolspullen
gekocht worden, een schooltas, agenda, rekenmachine,
pennen, schriften en nog veel meer. Stichting Leergeld
Helmond biedt financiële ondersteuning voor deze
ouders om de schoolspullen aan te schaffen als
kinderen naar de middelbare school gaan.

In september worden de bekende “Sjors-boekjes”weer
verspreid op alle basisscholen in Helmond.
Op 20 september 2021 om 9.00 uur starten de
inschrijvingen op www.sportencultuurhelmond.nl.

Voor meer informatie verwijzen
wij u naar de bijlage bij deze
ouderkrant of u kunt een mail
sturen naar
info@leergeld-helmond.nl.

HELMOND HANGOUT, HÉT PLATFORM MET
GRATIS ONLINE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN
JONGEREN UIT HELMOND
Stichting Helmond City Events organiseert samen met
diverse lokale ondernemers, Helmond Marketing en
Gemeente Helmond een nieuw succesvol, vernieuwend,
educatief en sociaal project wat loopt van 22 maart t/m
30 mei 2021. Er wordt samengewerkt met tientallen
helmondse bedrijven, instellingen en organisaties. Een
overzicht hiervan is te vinden onder onderstaande link:
Partners – Helmond Hangout (helmond-hangout.nl).

EEN VERZOEKJE VAN DE KLEUTERJUFFEN
Beste ouders van de kleuters,
Veel kleuters komen met een stepje naar school.
In de school is nauwelijks plaats om deze te plaatsen en
de kinderen mogen de stepjes ook niet gebruiken in de
buitenspeeltijd. We hebben op de binnenspeelplaats
genoeg fietsjes, steppen en karren om mee te spelen.
Vriendelijk verzoeken wij u om de stepjes weer terug
naar huis te nemen of thuis te laten.

Helmond Hangout is hét platform met online activiteiten
voor kinderen en jongeren uit Helmond. Tot eind mei
kunnen jongeren hier helemaal gratis de leukste online
events, workshops, demo’s, Q&A’s, games en nog veel
meer andere activiteiten boeken.
Het is voor de jongeren uit Helmond juist nu van groot
belang dat de workshops (hangouts) voor zoveel
mogelijk kinderen en jongeren uit Helmond toegankelijk
zijn. In deze corona periode waarin er voor de jeugd
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helaas erg weinig te doen is zijn deze gratis activiteiten
een welkome aanvulling.

meivakantie! Nu kunnen al onze BSO kinderen vakantie
bij ons komen vieren.

De hangouts zijn onderverdeeld in drie categorieën:
6 t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en alle leeftijden.
Voorbeelden van hangouts die geboekt kunnen
worden:
● Virtuele tour en Q&A met de Politie Helmond.
● Kickbokstraining en Q&A met Nieky en Geraldo
Holzken.
● Koken met Jermain de Rozario en zijn kinderen.
● Workshop songwriting met Dave Vermeulen.
● Workshop armbandjes maken met BBOX Bijoux.
● En nog veel meer activiteiten.

Dat wordt ook echt een feestje, met maar liefst drie
coronaproof uitstapjes. Zo gaan we een Trashwalk
doen, waarbij we activiteiten doen die te maken
hebben met recyclen. Een mini moestuintje van een
oud melkpak maken bijvoorbeeld. Tijdens de Wipe out
kunnen we flink klimmen en klauteren. En bij het
Wielenfeest liggen er een heleboel steppen, fietsen en
BMX fietsen klaar om ons op uit te leven. Uiteraard
gaan we ook op de BSO zelf leuke dingen doen.

Bekijk het hele aanbod op www.helmond-hangout.nl

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Een berichtje vanuit de

Bassie

Hoe gaat het met de groei van jullie zonnebloemen?
Zijn er al kleine stekjes te zien? Of groeit hij al boven het
zand uit?
Misschien hebben jullie het al wel gehoord, de wandelavondvierdaagse gaat niet door.
De andere geplande activiteiten gaan we per keer
bekijken wat er wel of niet door kan gaan.
Hiervan houden wij jullie op de hoogte.
MEIVAKANTIE
Namens het team van
De Bassie willen wij jullie allemaal een fijne meivakantie
toewensen!!

BSO weer open!
Vanaf 21 april is de BSO weer geopend voor alle
kinderen. Hoewel we laatst nog een online BSO-bingo
hebben georganiseerd en zo nog veel kinderen hebben
kunnen zien, zijn we erg blij dat ze nu weer allemaal bij
ons komen spelen. En wat een timing, zo vlak voor de

En voor alle moeders: een fijne moederdag!!!
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