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Beste ouders,

Dit is de laatste OUDERKRANT van het jaar 2021;
nummer 3.

We kijken terug op een bijzonder kalenderjaar; 2021.
We startten met een lockdown t/m 7 februari en
daarna gingen we stukje bij beetje weer wat vooruit,
maar nog steeds waren er beperkingen, vanwege de
corona pandemie. Activiteiten werden afgelast en
sommige activiteiten konden op een andere manier
toch doorgaan. Vaak moest u als ouders/verzorgers
‘buiten’ blijven. Wat waren we blij toen ouders weer
de school in mochten komen, al was dat in beperkte
mate en op afstand.
We hebben steeds gekeken wat wél kan om het voor
de kinderen zo goed mogelijk te doen.

En dan nu net voor Kerst opnieuw een schoolsluiting,
die we aanvankelijk niet meer verwacht hadden.
Het is steeds opnieuw schakelen. De school is volgende
week open voor noodopvang en niet voor onderwijs.
En ook nu maken we daar weer het beste van.

Langs deze weg wil ik, namens het team, alle
ouders/verzorgers bedanken voor het in ons gestelde
vertrouwen en u allemaal heel fijne feestdagen
toewensen met degenen die u lief zijn en alle goeds
voor 2022.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!!!

We gaan er vanuit dat de school maandag
10 januari 2022 weer begint.

Connie Schellens,
Directeur-bestuurder

PERSONELE ZAKEN

Zwangerschapsverlof juffrouw Britt
Juffrouw Britt Wanders van groep 2B is zwanger en
gaat bijna met verlof. Vanwege de corona maatregelen
mogen leerkrachten vanaf 28 weken niet meer voor de
klas, maar doen zij vervangende werkzaamheden en
aansluitend start hun zwangerschapsverlof.

We zijn bezig met de vervanging van juffrouw Britt en
brengen de ouders en de kinderen van groep 2B
meteen op de hoogte, zodra we de vervanging
helemaal rond hebben.

EEN WEEK ONDERWIJS MISSEN…
TOCH AAN DE SLAG

Volgende week wordt er geen onderwijs gegeven op
school en is er ook geen online onderwijs. Toch vinden
we het belangrijk dat de kinderen kunnen blijven
oefenen, bijvoorbeeld met lezen. Sommige kinderen
hebben aangegeven het erg fijn te vinden om werk
mee naar huis te krijgen en er waren kleuters die
vroegen of er weer filmpjes waren. We hebben ervoor
gezorgd dat er in elke groep extra werk is waar
kinderen volgende week en/of in de vakantie aan
kunnen werken. De leerkrachten zullen u hier verder
over informeren. Voor de kleuters is er, behalve een
boekje, ook een yurlspagina beschikbaar:
www.gh_groep1-2.yurls.net
Veel succes jongens en meisjes!!!

STUDIEMIDDAG 7 FEBRUARI EN
STUDIEDAG 16 FEBRUARI !!!

In eerdere ouderkranten en in de schoolkalender
2021-2022 heeft u kunnen lezen dat er op maandag
7 februari een studiemiddag staat ingepland.
De school is dan om 12.30 uur uit. Een week later op
woensdag 16 februari staat er een studiedag
ingepland. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn
deze hele dag dan vrij.
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JANUARI TOETSMAAND

Het is elk jaar de gewoonte om in
januari toetsen af te nemen.
Dat zullen we ook nu gaan doen.
In de groepen 3 t/m 8 worden na
de kerstvakantie de Cito
middentoetsen afgenomen.
Dit is één van de manieren
waarop we volgen hoe onze
leerlingen zich ontwikkelen.
Op het eerstkomende rapport
van 17 februari worden de
uitslagen hiervan verwerkt.

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 aan voor
ouders van onze school. 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 woensdagochtend van 8.45 uur–10.45 uur
in wijkhuis De Lier. Aanmelden is mogelijk via een mail
naar school: w.vandewesterlo@bs-goedeherder.nl.

TOEZICHT EN HANDHAVING PARKEERGEDRAG

Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn Thijs (links) en Luuk (rechts). Wij zijn de
wijk-BOA’s van Helmond-Oost. Graag willen wij u als
ouders/verzorgers inlichten over het feit dat wij begin
januari zullen gaan beginnen met een project vanuit
onze afdeling Toezicht en Handhaving. Hierbij gaan we
letten op het parkeergedrag van de ouders/verzorgers
die hun kind(eren) komen brengen en halen.
Hierbij moet je denken aan de verkeersregels,
verkeersborden, parkeren buiten de vakken en
natuurlijk het veiligheidsaspect rondom alle kinderen.
De bedoeling is, dat we in de 1e week na de
kerstvakantie hiermee gaan starten. Wij zullen dan ook
tijdens de inloop en uitloop van de leerlingen aanwezig
zijn in uniform, maar ook in burger. In de 1e week zullen
we voornamelijk gaan waarschuwen, maar daarna
zullen we ook daadwerkelijk handhavend optreden.
Ons doel is om ouders even een ‘’wake up call’’ te
geven. Ook de kinderen willen we hiervan bewust
maken. De gevaren die hierdoor ontstaan in het verkeer,
willen wij als Handhavingsteam voorkomen, dit doen
wij in samenwerking met de schooldirectie van
De Goede Herder.

Met vriendelijke groet,
BOA’s Helmond Oud-Oost

mailto:w.vandewesterlo@bs-goedeherder.nl
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DE KERSTVAKANTIE LEESBINGO

Vinden kinderen lezen soms een beetje saai?
Laat ze het dan eens helemaal anders doen in de
kerstvakantie! Laat ze de kerstballen lezen, zie de
Kerstvakantie Leesbingo bij deze ouderkrant. Kies er
elke dag eentje uit. Gelukt? Kleur de bal dan in tot de
kaart vol is. Veel plezier samen en maak er een fijne
kerstvakantie van.

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie
Wij van De Bassie hebben helaas weinig activiteiten
kunnen organiseren vanwege corona en weten niet
hoelang de maatregelen nog gaan voortduren.
Wij hopen dat daar in het nieuwe jaar snel verandering
in zal komen. Wij houden jullie op de hoogte.

Bij deze willen wij alle ouders en kinderen hele fijne
feestdagen wensen en een goed nieuwjaar!!

Groetjes van de Bassie.

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN IN JANUARI 2022 IN
HET ANNATHEATER HELMOND

Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari: Talenten gezocht voor
“Op de planken met Anna” in de Kerstvakantie!
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari organiseert het
Annatheater twee dagen vol theaterplezier voor
jongeren en kinderen!

Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag.
Zaterdag spelen we de hele dag toneel en ’s avonds
hebben we een voorstelling, in een echt theater met
alles er op en er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan
we een flitsend toneelstuk maken. We gebruiken alle
kleuren licht en projecties van kasteelzalen en griezelige
bossen! Kom in het Annatheater in de spotlights staan!

Wanneer: vrijdag 7 van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag
8 januari van 10.00 tot 21.30 uur.
Waar: Annatheater Helmond.
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren.
Wat kost het: € 20,00.
Voorstellingen: zaterdag 8 januari om 19.00 uur en om
20.30 uur.

GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze site:
www.annatheater.nl of neem contact op met Lavínia
Germano: telefoon: 06-44369288/
laviniagermano@annatheater.nl

Vanaf 12 januari: 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 12 januari
beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool
weer. Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een
proefles volgen. De lessen worden op woensdagen en
donderdagen gegeven.

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool.

VANUIT DE GGD BRABANT-ZUIDOOST

Dinsdag 18 januari 2022 start de online cursus
Waarde(n)vol communiceren met Kinderen.
Deze cursus wordt, in verband met subsidie van de
gemeente Helmond, gratis aangeboden voor inwoners
van de gemeente Helmond. Meer informatie vindt u in
bijlage bij deze ouderkrant. Aanmelden kan via:
https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-communicer
en/
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