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Beste ouders,

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

De herfstvakantie is alweer voorbij. Het is volop
herfst, de blaadjes vallen. Kijken we vooruit: deze
week komt de Sint weer in het land. Dus de hoogste
tijd voor onze OUDERKRANT nummer 3 van dit
schooljaar om u bij te praten. Leest u hem even snel
helemaal door, dan bent u weer op de hoogte!

Zoals u weet hebben we een prachtige bieb op onze
school. We investeren daar als school veel tijd en geld
in omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen
goed leren lezen en vooral ook plezier krijgen in het
lezen. Goed kunnen lezen is erg belangrijk. Alles, ook
rekenen, heeft te maken met taal en het kunnen
begrijpen van wat je leest.

Ingeborg Schrama, directeur

OPROEP HULPOUDERS LEZEN
We gaan op school beginnen met het programma
Bouw!  In dit programma gaan kinderen uit de groepen
2, 3 en 4 op het gebied van lezen extra oefenen met de
computer. Bouw!
Hierbij hebben ze een
“tutor” nodig, iemand die
ze hulp geeft tijdens het
oefenen. Je hoeft hiervoor
weinig kennis te hebben
van het computer
programma, we zijn juist op
zoek naar ouders,
buurvrouwen, opa’s en oma’s die enthousiast met
kinderen willen  werken onder schooltijd.
Je hoeft geen ouder te zijn van kinderen in de
onderbouw, alle hulp is welkom!  Na een korte uitleg
ga je met een of meerdere kind(eren) wekelijks
werken. Je gaat ze helpen in hun groei op leesgebied.
Een ochtend of middag per week is al fijn, meerdere
dagdelen is helemaal fijn voor de kinderen.
Een superleuke uitdaging voor iedereen die graag met
kinderen werkt.
Aanmelding kan bij juf Wencke via w.vandewesterlo@
bs-goedeherder.nl of loop eens langs bij het kantoor
van de intern begeleiders op maandag, dinsdag of
donderdag.

Elke week staan vrijwilligers klaar om de kinderen te
helpen met het uitzoeken en lenen van weer nieuwe
boeken. U als ouder kunt ons helpen om de kinderen
enthousiast te maken voor het lezen. Stimuleer uw
kind om een nieuw boek te zoeken en het biebpasje
ook elke week mee te nemen naar school. Vraag eens
naar het boek dat hij of zij op dit moment aan het
lezen is of lees er samen in. Ook de oudere kinderen
vinden het vaak erg leuk om samen te lezen of nog een
keertje voorgelezen te worden.
Let u er ook op dat uw kind het goede pasje
meebrengt? Als een pas vervangen wordt is de oude
meteen geblokkeerd, daarop kunnen kinderen dan
niet meer lenen. Omdat we onze boeken graag lang
mooi willen houden lenen we vanaf maandag alleen
nog uit als kinderen een tas bij zich hebben om de
boeken in mee te nemen.

VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR DE
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
We zijn nog op zoek naar
een vrijwilliger die ons op
de maandagmiddag wil
helpen met het uitlenen
en innemen van de
boeken bij de “bieb op
school”.  Voor meer
informatie kunt u terecht
bij Connie Schellens,
telefoon 599745.
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5 DECEMBER SINTERKLAAS OP SCHOOL
Op 5 december bezoekt de Sint onze school, dit jaar
gaan we hem weer buiten opwachten. De kinderen
gaan eerst naar de klas en komen dan rond 8.35 uur
met hun groep naar buiten om de Sint een mooi
ontvangst te geven. Wij zouden het leuk vinden als er
ook veel ouders zijn om de Sint te ontvangen.
Het duurt tot ongeveer 8.50 uur. Mocht u tijd hebben
dan bent u van harte welkom.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de kinderen voorop
kunnen staan, het is tenslotte een kinderfeest.

LEERLINGENRAAD
●

Voor de herfstvakantie hebben we deelgenomen
aan de wedstrijd “vergroen je schoolplein”.
De leerlingen van de leerlingenraad hebben
regelmatig vergadering hierover gehad en hebben,
in overleg met de leerlingen van de klas, een
ontwerp gemaakt. We hebben deze week bericht
gekregen dat ons ontwerp helaas niet bij de drie
finalisten hoort. Erg jammer!

●

Vorige week was het de week van het Nationale
schoolontbijt. Dinsdag 7 november hebben we met
z’n allen op school ontbijt gehad, want een goed
ontbijt is erg belangrijk. De burgemeester nodigt elk
jaar een aantal kinderen van alle “gezonde” scholen
uit Helmond uit om samen met haar te ontbijten.
De leerlingen van de leerlingenraad hebben bedacht
wie ermee naartoe mochten. Er is gekozen voor
kinderen die vorige week jarig waren.

Omdat niet iedereen daarvan mee wilde gaan is dat
aangevuld met leerlingen die net niet de
voorleeskampioen van school zijn geworden.
Donderdag 9 november heeft dat ontbijt
plaatsgevonden en dat was heel bijzonder.
●

Als kinderen een idee hebben voor de school, dan
kunnen ze dat in de ideeënbus doen. Deze is
afgelopen schooljaar gemaakt door leerlingen van
de leerlingenraad en staat bij de balie in de hal.
De ideeënbus wordt elke vergadering leeggehaald
en dan bespreken we wat we ermee doen. Tijdens
de laatste vergadering hebben we ook een nieuwe
foto gemaakt. We stellen ons graag aan jullie voor:
Max (7A), Souhail (6B), Jaimy (6A), Mohamed (8B),
Jorinde (7B), Helena (5B), Zoë (5A) en Elvie (8A).
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VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE
Halloweentocht
Ook dit jaar hebben we weer genoten van de geweldig
versierde huizen voor Halloween! Wat een inspanningen
zijn er gedaan om wel 300 mensen te vermaken en te
trakteren op iets lekkers! De winnaar heeft op facebook
gestaan. Dit jaar was de Kortenaerstraat 50, omgetoverd
tot slagerij, de absolute winnaar. Zij hebben inmiddels
een lekkere fototaart ontvangen!

Herinnering ouderbijdrage
Bij deze ouderkrant
vindt u een herinnering
voor betaling van de
ouderbijdrage. We
hebben al heel veel
ouderbijdragen binnen
gekregen, maar helaas
nog niet allemaal. Voor
degenen die nog niet
hebben betaald, is deze
herinnering bijgesloten.
Heeft u wel betaald, dan
hoeft u hier niets mee te
doen. We willen u er
nogmaals op wijzen dat
het voor de voortgang van de activiteiten heel belangrijk
is dat u betaald, anders moeten wij de kinderen
misschien teleurstellen. We rekenen op uw steun!

THEMABIJEENKOMSTEN
Bij deze ouderkrant vindt u extra informatie:
5 december Sinterklaas
Na Halloween komt Sinterklaas weer in het land.
Houd dinsdagmorgen 5 december even vrij want de
Pieten zijn al vroeg op het schoolplein en de Sint komt
om 8.40 uur aan dit jaar!
De Bassie vraagt om enkele ouders, die mee willen
helpen met de voorbereidingen. Op woensdagavond
29 november vanaf 19.00 uur willen we Sinterklaas een
beetje ontzien en helpen.
Meld je aan bij bassie@bs-goedeherder.nl.
Dan nemen wij contact met je op.
Opvolger penningmeester gezocht
Na volgend schooljaar nemen wij afscheid van onze
huidige penningmeester.
Lijkt het je leuk de financiële administratie van de
oudervereniging (De Bassie) te beheren en heb je daar
affiniteit mee? Neem dan vrijblijvend contact op met
ons; voor meer Informatie: monicakoolen@hotmail.com
of 06-22428310.

-

Vanuit CJG Helmond: Workshop leren luisteren.
Datum: woensdag 29 november 19.30 - 22.00 uur.
Locatie: Wijkgebouw de Westwijzer,
Cortenbachstraat 70 Helmond.

- Vanuit CJG Helmond: voorlichtingsbijeenkomst
met als onderwerp “Wat vaders en moeders kunnen
leren en andersom”.
Datum: maandag 11 december 19.30 - 21.30 uur.
Locatie: LEV Groep, Penningstraat 55 Helmond.

