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Beste ouders,

UITZWAAIEN GROEPEN 8

Deze ouderkrant is de laatste van het schooljaar
2020-2021. Over een weekje 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 en hopen u in het nieuwe schooljaar
weer te mogen ontmoeten.

Donderdag 22 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.

We wensen u, samen met uw kinderen, een fijne
zomervakantie. Blijf gezond!

LAATSTE SCHOOLDAG

Namens alle medewerkers van De Goede Herder
Connie Schellens, directeur

PERSONELE ZAKEN
In de vorige ouderkrant heeft u de
klassenverdeling ontvangen. Hierop hebben we
enkele aanvullingen:
Jeroen van Rijt en Stefan van Berlo zijn twee
nieuwe collega’s die als onderwijsassistenten
komen werken.
Juf Karin van groep 1a is in de eerste weken na de
zomervakantie nog met zwangerschapsverlof. Zij
zal dan vervangen worden door juf Joanne Vissers.
Joanne heeft al eerder op onze school gewerkt in
de kleuterbouw.
Meneer Art heeft volgend schooljaar deels taken
als leerkracht en deels taken als ICT coach.
DRINGENDE OPROEP:
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.

Op vrijdag 23 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. Het is niet
de bedoeling dat alle ouders naar binnen komen om ook
afscheid te nemen van de leerkracht, omdat we dan met
teveel mensen tegelijkertijd binnen zijn. De leerkracht
loopt zelf mee naar buiten na schooltijd.

OFFERFEEST
Voor diverse gezinnen vindt maandag of dinsdag het
Offerfeest plaats. Mocht u hiervoor nog geen verlof
hebben aangevraagd dan verzoeken we u dat alsnog
te doen via een verlofformulier. (Via directie bij de
balie).
CORONA MAATREGELEN
We weten geen van allen wat er in de
zomervakantie nog aan ontwikkelingen
plaatsvinden wat betreft Corona. We zullen u
hierover in de laatste vakantieweek (op
donderdag 2 of vrijdag 3 september) informeren.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Voor de meivakantie heeft de MR laten weten op zoek
te zijn naar een nieuwe ouder en die hebben we
gevonden. Daniëlle Bouman volgt Anouk van Leusden
op. Anouk, dank je wel voor je inzet de afgelopen
jaren!
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SCHOOLVAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2021 - 2022
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Start
Studiedag
Studiemiddag (*)
Herfstvakantie

:
:
:
:
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●
●

Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie

:
:
:

●
●
●

Studiemiddag (*) :
Studiedag
:
Carnaval
:

●
●
●

2e Paasdag
Studiedag
Meivakantie

:
:
:

●
●

Vrije dag
Hemelvaart

:
:

●
●
●
●

2e Pinksterdag
Studiedag
Studiemiddag (*)
Zomervakantie

:
:
:
:

maandag 6 september 2021
maandag 13 september 2021
donderdag 7 oktober 2021
maandag 25 oktober t/m vrijdag
29 oktober 2021
woensdag 17 november 2021
donderdag 16 december 2021
maandag 27 december 2021 t/m
vrijdag 7 januari 2022
maandag 7 februari 2022
woensdag 16 februari 2022
maandag 28 februari t/m vrijdag
4 maart 2022
maandag 18 april 2022
dinsdag 19 april 2022
maandag 25 april t/m vrijdag
6 mei 2022
25 mei 2022
donderdag 26 mei en vrijdag
27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
vrijdag 1 juli 2022
dinsdag 7 juli 2022
maandag 25 juli t/m
vrijdag 2 september 2022.

Afgelopen donderdag 8 juli hadden we nog een hele
leuke sportieve dag georganiseerd samen met mijnheer
Fred. Er waren springkussens, een stormbaan, oud
Hollandse spelen, Jibb was erbij en Unity Eight met een
dansprogramma. Al met al een leuke en zeer geslaagde
dag. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Begin april hebben we de zaadjes uitgedeeld voor de
zonnebloemwedstrijd. Deze week zijn we gaan meten bij
de kinderen die zich voor deze wedstrijd opgegeven
hadden. Er zijn echt hele mooie grote zonnebloemen
gemeten. De 3 grootste zonnebloemen worden beloond
met een cadeaubon. We zullen de uitslag via een bericht
in de ouderapp (Kwieb) bekend maken.
Alvast gefeliciteerd met jullie zonnebloem!!!
Wij hopen volgend schooljaar weer leuke activiteiten te
kunnen organiseren voor de kinderen. Voor nu wensen
wij jullie een fijne zomervakantie toe.
Veel plezier namens het team van de

Bassie.

LET OP:
(*) Een studiemiddag:
Alle kinderen zijn om 12.30
uur uit.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Een berichtje vanuit de Bassie
Hallo allemaal,
Hier het laatste berichtje vanuit De Bassie voor dit
schooljaar. Wat een jaar!!
Helaas hebben we dit schooljaar niet veel kunnen
organiseren voor de kinderen.

VANUIT DE LEV GROEP HELMOND
De komende maanden starten er diverse trainingen
voor de inwoners van de gemeente Helmond.
In bijlagen bij deze ouderkrant (pagina 4 t/m 7) vindt u
een overzicht van deze trainingen. Aanmelden en meer
informatie kan via: www.lerenmetlev.nl/inwoners.
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RODE ZWERFBOEKENKASTJE

PABO JUNIOR KINDERKOOR

Zoë Kuil en Evi van de Kerkhof hebben het hele
schooljaar hard gewerkt om het Rode Kastje vol
kinderzwerfboeken up to date te houden. Ook tijdens
de Corona sluiting hebben veel kinderen gebruik
gemaakt van de mooie boeken die in het Rode Kastje
zijn uitgestald. Onlangs hebben ze het kastje weer
voorzien van een frisse rode kleur!
8ste Groeper Zoë gaat afscheid nemen van onze
basisschool en daarom draagt ze het stokje over aan
Evi en Ladeysha Gomez https://youtu.be/qz8nTUApygs

Pabo-Junior is onderdeel van Zanggroep Pabo, en is
bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 t/m 14 jaar.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website,
www.zanggroeppabo.nl of naar Facebook en
Instagram.

We bedanken Zoë heel hartelijk voor alles wat ze
gedaan heeft en wensen haar veel succes op de
middelbare school. Evi en Ladeysha wensen we veel
succes en plezier als stationschefs van het station
Kinderzwerfboeken op onze school: het Rode Kastje.

LEDEN GEZOCHT!!!
Gymnastiekvereniging Avanti
Bent u voor uw kind op zoek naar een leuke sport voor
het nieuwe schooljaar? Houdt uw kind van springen,
duikelen, balanceren en nog meer van dat soort
turnkunstjes? Gymnastiekvereniging Avanti heeft dan
wat u zoekt!
Wij verzorgen op verschillende locaties in de stad
recreatieve turnlessen. Voor meer informatie; neem
via de mail contact op met de turntrainster.
Gymzaal basisschool De Goede Herder
Montgolfierstraat 81
Donderdag: 4 t/m 8 jaar 18.00 uur tot 19.00 uur
Donderdag: 8 t/m 12 jaar 19.00 uur tot 20.00 uur.
Femke Konings en Zoey van Lierop,
avantimontgolfierstraat@gmail.com.
Sportieve groetjes, Avanti Helmond
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