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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!

Connie Schellens, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR

We zijn maandag 7 september weer van start gegaan.
Ruim 360 kinderen liepen onder onze welkomstbogen
door. Er zijn dit jaar 17 groepen: 3 groepen 1 en groep 2
t/m 8 dubbel. We hebben er allemaal weer zin in!

EVEN VOORSTELLEN… NIEUWE COLLEGA’S

● Hallo, Ik ben Vivi van
Lieshout, ik ben 21 jaar oud
en ik woon in Helmond. Ik
ben vorig jaar afgestudeerd
als onderwijsassistent.
Daarna heb ik een tijdje
gewerkt op basisschool De
Vendelier. Dit schooljaar
werk ik op De Goede
Herder in de onderbouw bij
de groepen 1-2-3. Ik ben 5
dagen in de week
aanwezig. In mijn vrije tijd
ben ik graag bij mijn paard of vind ik het leuk om
met mijn familie en vrienden iets te gaan doen.
Mijn eerste indruk is echt super! Ik vind het werken
met kinderen geweldig en ik heb erg veel zin in het
komende schooljaar!

● Hallo, mijn naam is Jeroen
van Rijt, ik ben 26 jaar oud
en sinds dit schooljaar
werkzaam als
onderwijsassistent in de
groepen 3, 4 en 5. Een goede
sfeer op school vind ik erg
belangrijk. Ik geloof dat een
veilig en vertrouwd gevoel
de basis is om je echt te
ontwikkelen. In mijn vrije tijd
houd ik me bezig met
verschillende sporten zoals
handbal en mountainbiken. Ook zoek ik graag de
vrijheid en rust op met mijn motor of
wandelschoenen.

● Hallo allemaal, mijn naam is
Stefan van Berloo en ik werk
sinds september als
onderwijsassistent bij de
groepen 6 en 7.
Elke donderdag loop ik stage
in groep 6 bij juffrouw Maike
voor mijn opleiding leraar
basisonderwijs op de Fontys
Hogeschool. Voordat ik aan
deze opleiding begon, heb ik
25 jaar in de keuken gewerkt.
Van leerling tot chef-kok en daarna een eigen
restaurant. Samen met mijn vriendin maak ik graag
verre reizen. Cultuur, natuur en het ontmoeten van
mensen vinden we beide erg interessant. Mijn
hobby’s zijn bonbons maken, motorrijden, reizen en
het leren van de Spaanse taal (ik moet nog wel wat
oefenen). Ik kijk er naar uit om de ontwikkeling te
gaan zien van jullie kinderen en mijn steentje
hieraan bij te mogen dragen.
Als er vragen zijn of suggesties spreek me dan gerust
aan. Hartelijke groet, Stefan van Berloo.
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● Graag stel ik mij aan u voor.
Ik ben juf Angelique en ik
woon in Meijel en ben daar
heel gelukkig met mijn 2
kinderen Kai en Femke. In
mijn vrije tijd ben ik lekker
druk. Ik fitness regelmatig
en wandel vaak in de
natuur. Naar de bioscoop
gaan, netflixen of een uit
etentje is waar ik van kan
genieten. Daarnaast ben ik
creatief met gedichten schrijven en illustreren. Erg
leuk om te doen! Wat ik ook met veel passie en
plezier doe, is lesgeven. Ik sta met veel plezier in de
klas te werken. Ik werk dit jaar in groep 5A en in de
topklas. U mag mij altijd bellen of mailen als u
vragen, of opmerkingen heeft omtrent uw kind.
Tot ziens, tot horens en een hartelijke groet van juf
Angelique Graat!

DRINGENDE OPROEP:  BRIGADIERS TEKORT!!

We hebben helaas nog een groot tekort aan brigadier
ouders. Op maandagochtend en maandagmiddag, op
dinsdagmiddag en vrijdagochtend!

We hebben vanuit school de
leerlingen uit groep 7 opgeleid,
zodat zij mogen brigadieren.
Ze willen ook graag brigadieren,
maar mogen dit alleen onder
begeleiding van een volwassene.
Wij horen daarom ook graag van
u, uiterlijk volgende week vrijdag,
of u zou kunnen brigadieren.
Mochten er geen aanmeldingen
komen, dan kunnen wij het
begeleid oversteken aan de
Montgolfierstraat helaas niet
meer voortzetten en zal het veilig
oversteken aan de Montgolfierstraat de
verantwoordelijkheid van u als ouder zijn.

DONDERDAG 7 OKTOBER STUDIEMIDDAG!!!

In een eerdere ouderkrant heeft u kunnen lezen dat er op
donderdag 7 oktober een studiemiddag staat ingepland.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn dan
om 12.30 uur uit.

BOS; BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Aanstaande maandag 20 september en woensdag
22 september starten we weer met de uitleen van de
BOS, Bibliotheek Op School. Alle kinderen worden
uitgenodigd om 2 boeken te lenen, dit kan onder
schooltijd. Op maandag zijn de groepen 4 t/m 7 en groep
8B aan de beurt en op woensdag de groepen 1 t/m 3 en
groep 8A. Heeft uw kind zijn bibliotheekpasje nog thuis
wilt u dit dan meegeven naar school? Voor nieuwe
leerlingen is een pasje aangevraagd, deze kinderen
kunnen gaan lenen als het pasje op school ontvangen is.
De boeken moeten naar en van school meegenomen
worden in een tas. We wensen iedereen heel veel
leesplezier!

CORONA MAATREGELEN

U heeft vast ook gehoord dat er versoepelingen gaan
plaatsvinden vanaf 25 september. We zijn op dit moment
nog in afwachting van het protocol voor het
basisonderwijs en gaan dan intern in overleg en in
overleg met de MR wat het voor ons en voor u als ouder
betekent. We informeren u hierover in de loop van
volgende week.

OPROEP VANUIT DE KLEUTERGROEPEN

De kleutergroepen hebben heel weinig poppenkleertjes.
Heeft u thuis nog poppenkleertjes die niet meer gebruikt
worden? U zou ons er erg blij mee maken. De kleertjes
mogen worden afgegeven bij de kleutergroepen.
Alvast bedankt!
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NEDERLANDS LEREN OP ONZE SCHOOL, OOK
VOOR OUDERS!

Voor leerlingen is het erg belangrijk dat ze de
Nederlandse taal goed leren spreken, lezen en schrijven.
Maar dat geldt ook voor ouders. Wij bieden samen met
de LEV groep gratis taallessen voor ouders van onze
school aan. Hoe fijn is het om zelf ook Nederlands te leren
om zo uw kind verder te kunnen helpen op school.
De groep is al gestart en er zijn nog enkele plekjes vrij.
De lessen worden gegeven op maandag en woensdag-
ochtend van 8.45 uur – 10.45 uur in wijkhuis De Lier.
Aanmelden is mogelijk via een mail naar school:
w.vandewesterlo@bs-goedeherder.nl.

SCHOOLKALENDER

Vorige week heeft u, via het
oudste kind van het gezin,
een mooie schoolkalender
ontvangen met daarin de
belangrijkste informatie over
school en de activiteiten.
Hij wordt slechts eenmalig
uitgedeeld. U vindt de
kalender ook op onze
website
www.bs-goedeherder.nl.
Er zijn twee foutjes ingeslopen. De Kinderboekenweek
begint op 6 oktober (en niet 5 oktober). Hemelvaartsdag,
26 mei 2022, is niet net als alle andere vrije dagen
ingekleurd, maar dit is dus wel een vrije dag.

OPHALEN KLEUTERS

De leerkrachten komen na schooltijd 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.

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/

INFORMATIEAVONDEN

De informatieavonden zullen weer op school
plaatsvinden. Per kind mag er één ouder naar de
informatieavond komen. In de ouderapp Kwieb heeft u
inmiddels een uitnodiging ontvangen en sommige
informatieavonden zijn al geweest.

Het is belangrijk dat u als ouder aanwezig bent, 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:
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- 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?

We vinden het belangrijk om vanaf het begin van het
schooljaar goed samen te werken met u als ouders.

In de zomervakantie hebben wij stilletjes een
naamsverandering ondergaan. Aangezien onze lijntjes
met onderwijs steeds korter en intensiever worden
vonden we de Montgolfierstraat niet meer zo gepast.
Vanaf nu heten we dus Korein de Goede Herder.
Wij zien dit als een mooie stap in onze ontwikkeling en
samenwerking en zijn erg blij met onze “nieuwe” naam!

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie
Wij van team De Bassie zijn blij dat we weer wat mogen
gaan organiseren voor de kinderen van de school.
Inmiddels hebben wij het eerste overleg gehad voor het
komende schooljaar. We hebben weer leuke activiteiten
op de agenda gezet. Zodra alles is uitgewerkt zullen wij
een overzicht sturen, dit zal via de ouderapp Kwieb
gebeuren.

Wat we wel alvast
kunnen vermelden is
dat er op vrijdag
8 oktober een Mini
Disco zal zijn voor de
kinderen van  de
groepen 1 t/m 4.

Wij hopen dat alle kinderen komen. Tot snel!!

Groetjes van de Bassie.

VANUIT DE GGD BRABANT-ZUIDOOST

Online cursus waarde(n)vol communiceren met je kind
Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met
kinderen tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van Helmond
kunnen gratis deelnemen.
Start :  dinsdag 21 september en

dinsdag 2 november
Tijd :  20.00 - 22.00 uur
Aantal bijeenkomsten :  5 x 2 uur.

Voor meer informatie, zie de bijlage bij deze ouderkrant.

VANAF 16 SEPTEMBER: GRATIS PROEFLESSEN
JEUGDTHEATERSCHOOL ANNATHEATER

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de
baas van de wereld bent? Kom dan eens in het theater
toneelspelen! Vanaf woensdag 22 september beginnen de
cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de
maand september een gratis proefles volgen!

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel:
06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool.
Film Jeugdtheaterschool: zie het filmpje over onze
Jeugdtheaterschool gemaakt door Yasemin Kevser op:
https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=5s

Verwacht in oktober:
“Anna Producties” speelt Assepoester.
Met deze voorstelling vieren we 15 jaar
Jeugdtheaterschool Annatheater
Regie: Lavínia Germano
Data: zaterdag 9, zondag 10, vrijdag 15, zaterdag 16 en
zondag 17 oktober 2021
Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren tot 18 jaar € 7,50 volwassenen
€ 10,00
Kaarten: www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 06-28104333.
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