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Beste ouders,

De start van het nieuwe schooljaar is alweer een aantal
weken geleden. De informatieavond en de eerste
oudergesprekken zijn achter de rug en aanstaande
maandag begint de herfstvakantie.
Dus de hoogste tijd voor ouderkrant nummer 2 van dit
schooljaar om u bij te praten. Leest u hem even
helemaal door, dan bent u weer op de hoogte!

Connie Schellens, directeur

HERFSTVAKANTIE

Van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober is het
herfstvakantie. Maandag 1 november begint de school
weer. Alvast voor iedereen een hele gezellige en mooie
week!

In een losse bijlage bij deze ouderkrant vindt u
“de kidspagina oktober 2021” vanuit de Verlengde
Schooldag van de LEV Groep. Deze kidspagina staat vol
met leuke doe dingen, activiteiten en een programma
van Jibb+  voor in de herfstvakantie.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

In de ontbijtweek van 1 t/m 5 november ontbijten
kinderen in heel Nederland weer samen met hun
meesters en juffen gezond en gezellig in de klas.
In deze feestelijke ontbijtweek willen we het belang van
gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als
missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind.

Onze school doet dit jaar ook mee op donderdag
4 november. Op deze dag mogen alle leerlingen naar
school komen zonder thuis te hebben ontbeten.
Want dat doen we dan met z’n allen op school.

Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt
over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten
niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed
ontbijt de beste start is. En het is ook nog eens leuk om
samen te ontbijten. Om dat te ervaren gaan ook dit jaar
ruim 500.000 kinderen op zo'n 2.500 basisscholen samen
ontbijten. Bakkers en supermarkten uit de buurt zorgen
ervoor dat al die kinderen op tijd hun ontbijtje krijgen.
Uitgebreide informatie over het Nationaal Schoolontbijt
kunt u vinden op:
www.schoolontbijt.nl/het-nationaal-schoolontbijt
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PERSONELE ZAKEN

Mogelijk heeft u op onze facebookpagina of op onze
website een vacature zien staan voor een vervanger.
We zijn op zoek naar iemand die enkele dagen per week
op onze school kan vervangen en inzetbaar is in groep 3
t/m 8. Mocht u nog mensen kennen, dan kunt u hen
erop attent maken. Kandidaten kunnen reageren t/m
zondag 14 november.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING ENQUÊTE

Afgelopen dinsdag 19 oktober, hebben jullie allemaal
een bericht gekregen op Kwieb met daarin het filmpje
over de verkeerssituatie rondom onze school. Daarbij
hebben we ook de vraag gesteld of jullie allemaal de
enquête in willen vullen. Om een beeld te krijgen van de
situatie bij de school, vragen wij uw medewerking door
mee te doen aan dit onderzoek. Met de resultaten van
dit onderzoek, gaan we kijken welke vervolgstappen wij
samen kunnen zetten om tot een veiligere
schoolomgeving te komen.
Maakt u hier een paar minuutjes tijd voor vrij?
Bedankt namens het hele team!

WIJZIGING UITLEENTIJDEN BOS

Na de herfstvakantie mogen de kinderen per klas
voortaan 1 keer per 2 weken naar de Bieb op School.
De A-groepen in de even weken en de B-groepen in de
oneven weken. Het zal even wennen zijn maar de
kinderen hebben dan meer tijd in de BoS om een boek
te kiezen en kunnen beter begeleid worden door de
vrijwilligers.

Wil uw kind wel graag
iedere week boeken
ruilen? Dat kan! Want
elke maandagmiddag
en woensdag na
schooltijd is de BoS nog
een kwartier speciaal
voor hen open!

Na de herfstvakantie is een even week dus we starten
met de groepen A en groep 1C.

Vrijwilligers gezocht
Houdt u ook ook zo van boeken, lezen en voorlezen?
In de Bieb op School kunt u veel betekenen voor de
kinderen. Hulp bij het kiezen van een leuk, spannend of
mooi boek. Dat kan elke maandagmiddag op onze
school van 12.45 tot 15.00 uur! Of op woensdag de hele
ochtend!

U bent van harte welkom om mee te helpen. Het is fijn
en gezellig om met de kinderen in de bieb te zijn, samen
met een vaste groep vrijwilligers.

Hebt u belangstelling of wilt u graag meer informatie?
De leerkracht van uw kind brengt u graag in contact met
de coördinator van de BoS, Judith Heijwegen.
Zij bespreekt dan de mogelijkheden, ook als u
bijvoorbeeld niet iedere week beschikbaar bent.

VANUIT HET SAMENWERKINGSVERBAND
HELMOND-PEELLAND PO

Beste ouders,
In ons samenwerkingsverband hebben we samen met
jullie de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet.

Toch zijn er in onze regio nog de nodige zaken aan te
pakken als het gaat om het bieden van steeds
passender (en op termijn inclusiever) onderwijs aan alle
kinderen in de regio.

Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO
nodigt U dan ook uit voor een bijeenkomst Passend
Onderwijs in beweging op:
Datum: 22 november 2021
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Aula Antoon van Dijkschool, Berkveld 19,
Helmond.

In de bijlage bij deze ouderkrant vindt u de uitnodiging.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
secretariaat@swv-peellandpo.nl
MELD U AAN EN PRAAT MEE!!

mailto:secretariaat@swv-peellandpo.nl
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URBAN DANCE BATTLE

Onze school doet mee aan het Urban Dance Battle
project van het Jeugdfonds Cultuur Brabant (UDBB,
omdat we het ieder kind gunnen om gezien te worden
en zichzelf te zijn.

Wat is Urban Dance Battle Brabant?
Een danscompetitie voor kinderen van 8-16 jaar in de
regio Helmond, Gemert en Geldrop. Wil uw kind graag
dansen, maar kwam het er nooit van om lessen te
nemen, dan is dit een gouden kans.

Kom in beweging
Van januari tot maart 2022 kan uw kind kosteloos
deelnemen aan Urban dance lessen en zo op een speelse
manier kennismaken met streetdance of breakdance.
Heeft uw zoon of dochter al wat ervaring met urban
dance, dan biedt UDBB de kans om dit talent verder te
versterken.

3 maanden genieten
Het heet wel een battle, maar plezier staat voorop.
Uw kind krijgt gedurende 11 weken danslessen van
professionele leraren, dicht bij huis. Dat kan bij ons op
school zijn of in de dansschool in de buurt.
De lessenserie wordt begin april afgesloten met een
spetterende finale. De kosten voor de lessen worden
volledig vergoed door het Jeugdfonds Cultuur Brabant.

Schrijf uw kind in
Gunt u uw kind ook het plezier van dansen? Meld uw
kind dan aan via dit formulier
https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/

GGD KINDMONITOR 0-11 2021

In de week van 20 september hebben ruim 26.000
ouders/verzorgers van kinderen van 0 t/m 11 jaar in
Zuidoost-Brabant een uitnodiging van de GGD
ontvangen voor deelname aan de Kindmonitor 2021.
De GGD vraagt hierin de ouders/verzorgers om een
vragenlijst over hun kind in te vullen. De vragen gaan
onder andere over gezondheid, opvoeding, school,
voorzieningen in de buurt, leefgewoonten en de invloed
van corona. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen
de gemeenten bepalen of haar lokale
gezondheidsbeleid moet worden aangepast.
Hoe meer ouders/verzorgers de vragenlijst invullen, des
te beter is het beeld van de gezondheid van de kinderen
in Zuidoost-Brabant.

Heeft u ook een uitnodiging
ontvangen?
Doe mee, uw mening telt!

Meer informatie vindt u op de
website van de GGD op
www.ggdbzo.nl en op de
website van het onderzoek
www.startvragenlijst.nl/
GGDbrabant

https://www.urbandancebattle.nu/planning-aanmelden/
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SQUID GAMES

U heeft er vast al over gehoord in het nieuws: de
Netflixserie Squid games. Een serie die in de
leeftijdscategorie “vanaf 16 jaar” is en die op een
school werd nagespeeld. Gelukkig merken we daar op
het schoolplein niet veel van, maar we horen wel van
(erg) jonge kinderen dat ze de serie of stukken daarvan
hebben gezien. Misschien zelfs zonder dat u daar weet
van heeft. Wist u dat u via Netflix een profiel kunt
aanmaken voor uw kind en op die manier kunt
voorkomen dat ze dingen zien die ze beter niet kunnen
zien? Op deze website vindt u meer uitleg:
https://help.netflix.com/nl/node/264

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 (ook al is dat
buiten). Mocht u toch willen roken doe dat dan buiten het
zicht van kinderen.

We zien dat sommige ouders in groepjes blijven hangen
op het schoolplein nadat de school is begonnen, wat
natuurlijk prima is. Alleen het roken is niet oké (vanuit de
school is dit te zien) en het achterlaten van peuken ook
niet. We verzoeken rokende ouders om écht buiten het
zicht van kinderen te gaan staan en hun sigarettenpeuken
op te ruimen. Meer informatie vindt u op:
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/

GEVONDEN VOORWERPEN

Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de
gymzaal achter blijven. Graag willen wij u vragen om de
namen van de kinderen in de kleding/jassen te zetten,
zodat wij sneller weten van wie de gevonden kleding is.

Korein de Goede Herder wil groeien!

We merken dat ouders van de buitenschoolse opvang
ons steeds vaker weten te vinden. Dat vinden we
ontzettend fijn, en we bieden graag iedereen een
plekje. Helaas zitten we op het moment op steeds meer
dagen vol. We willen graag uitbreiden en zo weer meer
plek bieden voor de BSO-kinderen. Maar dit kunnen we
alleen doen als we een extra medewerker aan ons team
kunnen toevoegen. Hiervoor hebben we meerdere
vacatures voor open staan. Te vinden via:
https://www.werkenbijwijzijnjong.nl/vacature-korein/p
edagogisch-medewerker-flex-goede-herder-dierdonk of
https://www.werkenbijwijzijnjong.nl/vacature-korein/p
edagogisch-medewerker-allround-de-goede-herder

Weet u iemand die interesse
heeft om ons team te komen
versterken? Dan horen we dit
heel graag! Zo kunnen wij
hopelijk weer snel alle kinderen
plaatsen die graag bij ons
willen komen.

https://help.netflix.com/nl/node/264
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/
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https://www.werkenbijwijzijnjong.nl/vacature-korein/pedagogisch-medewerker-allround-de-goede-herder
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VANUIT DE OUDERVERENIGING

Beste ouders en/of verzorgers,
Wij willen u bij deze weer uitnodigen voor de
jaarvergadering van de oudervereniging van
basisschool De Goede Herder.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 9 november 2021 in
de lerarenkamer op school.

Tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u de financiële stukken
inzien en om 19.30 uur begint de vergadering.

Vacatures bestuur
Er zijn op dit moment 2 vacatures voor het bestuur van
de oudervereniging, namelijk die van penningmeester
en secretaris.

Wilt u zich hiervoor opgeven of wilt u meer info over de
vacatures, dan kunt u mailen naar
bassie@bs-goedeherder.nl.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de oudervereniging

Nieuws vanuit de Bassie
8 oktober hebben we een spetterende mini disco gehad
voor de kindjes van groep 1 t/m 4. Alle jurkjes, blousjes
en dansschoenen zijn uit de kast gehaald. De haren
gekruld en dansen maar. Het was een groot feest voor de
kindjes!!

Halloween
Intussen is de school weer versierd voor Halloween.
Op vrijdag 5 november vindt onze Halloweentocht plaats,
maar hiervoor zijn we nog dringend op zoek naar huizen
die mee willen doen met versiering!!
Dus meldt u nog snel aan zodat we er weer een gezellig
avondje griezelen van kunnen maken.
Verdere informatie volgt via Kwieb.

Namens De Bassie wensen wij u een griezelige groet en
een fijne vakantie en hopen wij u te zien op 5 november.

Groetjes van de Bassie.

mailto:bassie@bs-goedeherder.nl
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