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Beste ouders,

ER IS WEER PLEK VOOR HULPOUDERS!

Hierbij de ouderkrant van onze school;
nummer 6 van dit jaar. We gaan al weer snel richting
zomervakantie, richting einde schooljaar met al zijn
evenementen. En natuurlijk met alle voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Zoals u van ons gewend
bent houden we u op de hoogte van de laatste
nieuwtjes.

We werken op school met een computerprogramma
om kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 verder te helpen
op het gebied van lezen extra oefenen.
Bij het online programma hebben ze een “tutor” nodig,
iemand die ze op weg helpt tijdens het oefenen.
Het computerprogramma doet het denkwerk, de
kinderen hebben iemand nodig die ze op weg helpt en
af en toe een compliment geeft. Nu is er na de corona
periode weer ruimte om te werken met vrijwilligers.
Je hoeft hiervoor weinig kennis te hebben van de
computer, we zijn juist op zoek naar ouders/
buurvrouwen/opa’s en oma’s die enthousiast zijn om
met kinderen te willen werken onder schooltijd.

Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Connie Schellens, directeur

EXTRA VRIJ: VRIJDAG 1 JULI
Op vrijdag 1 juli hebben wij een
studiedag op school. Dit betekent dat
alle kinderen deze dag vrij zijn.
Op dinsdag 5 juli hebben wij een
studiemiddag op school. De school is
dan uit om 12.30 uur.

TOETSEN, RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
De laatste toetsperiode van het jaar is van maandag
13 juni t/m donderdag 30 juni. De kinderen krijgen op
donderdag 14 juli het tweede rapport mee naar huis.
In de week van 18 juli zijn er oudergesprekken.
Deze gesprekken zijn voor de ouders waarvan de
leerkracht óf de de ouders het belangrijk vinden om
elkaar nog even te spreken voor de vakantie.
Als u behoefte heeft aan een oudergesprek kunt u dat,
liefst vóór 15 juli, laten weten aan de leerkracht van uw
kind.

Je hoeft geen ouder te zijn van kinderen in de
onderbouw, alle hulp is welkom!
Na een korte uitleg ga je met enkele kinderen wekelijks
werken. Je gaat ze helpen in hun groei op leesgebied.
Enkele uurtjes hulp zouden al fijn zijn. De tijden waarop
hulp nodig is zijn heel verschillend, dus er is altijd
ruimte voor extra hulp. Op het moment dat we
voldoende hulpouders hebben kunnen we gaan
starten.
Een superleuke uitdaging voor iedereen die graag met
kinderen werkt.
Aanmelding kan bij de eigen leerkracht of 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.
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BIBLIOTHEEKBOEKEN

SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Volgens de administratie van de Bibliotheek op School
zijn er een flink aantal biebboeken nog niet ingeleverd
terwijl de inleverdatum al (lang) verstreken is.
Wilt u alstublieft thuis eens goed kijken of u nog
bibliotheekboeken in huis heeft en ze mee willen geven
naar school. Heel hartelijk bedankt.

●
●

Start
Herfstvakantie

●

Kerstvakantie

●

Carnaval

●
●

2e Paasdag
Meivakantie

●

Hemelvaart

●
●

2e Pinksterdag
Zomervakantie

EVENEMENTEN EINDE VAN DIT SCHOOLJAAR

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Info-avond nieuwe
kleuters
:
Kleuterafsluiting 2A :
Kleuterafsluiting 2B :
Studiedag gr. 1-8
:
Studiemiddag gr. 1-8 :
Schoolreisje gr. 1-6 :
Kamp groepen 8
:
Dank-u-wel ochtend :
Tweede rapport
:
Wenmiddag gr. 1-7 :

●
●
●
●
●

Oudergesprekken
Musical 8A
Musical 8B
Uitzwaaien gr. 8
Laatste schooldag

●

:
:
:
:
:

donderdag 23 juni 19.30 uur
dinsdag 28 juni
woensdag 29 juni
vrijdag 1 juli
dinsdag 5 juli
donderdag 7 juli
ma 11 juli t/m vrij 15 juli
woensdag 13 juli
donderdag 14 juli
donderdag 14 juli 13.15 uur
(gr. 8 zijn ‘s middags vrij)
week van 18 juli
dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli 14.00 uur
vrijdag 22 juli

: maandag 5 september 2022
: maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober 2022
: maandag 26 december 2022
t/m vrijdag 6 januari 2023
: maandag 20 februari t/m
vrijdag 24 februari 2023
: maandag 10 april 2023
: maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2023
: donderdag 18 mei en
vrijdag 19 mei 2023
: maandag 29 mei 2023
: maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus 2023.

U ontvangt zo snel mogelijk een overzicht van de
studiedagen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en
werken wij als team aan onze schoolontwikkeling.
Omdat we hierbij afhankelijk zijn van de agenda’s van
externen, zijn deze helaas nog niet vastgesteld.

VOLGENDE WEEK EXTRA OUDERKRANT
We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten wat
betreft de formatie/groepsindeling voor volgend
schooljaar. We hopen u in de loop van volgende week
hierover te kunnen informeren, zodat u weet welke
groepen naar welke leerkrachten gaan en in welk
lokaal.
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VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bassie

Hallo allemaal,
Hier een berichtje van De Bassie.
Onlangs hebben we de avond wandel 4-daagse gehad.
Er hadden zich ruim 120 leerlingen aangemeld voor de
verschillende afstanden om mee te lopen samen met
hun papa’s, mama’s of opa’s en oma’s.
Het was weer een gezellige boel onderweg.
Gelukkig was het droog tijdens het lopen.
Wij zijn alweer druk bezig met
alles te regelen voor het
schoolreisje van groep 1 t/m 6.
Weer een leuk vooruitzicht!!
Groetjes van de

Bassie.

HET OUDERSTEUNPUNT
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform
van, voor en door ouders. Het biedt ouders digitale en
praktische informatie en ondersteuning op het gebied
van opvoeden, ontwikkeling en (passend) onderwijs.
Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband
Helmond Peelland PO.
Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020
de opdracht gekregen van toenmalig Minister van
Onderwijs, Arie Slob om een oudersteunpunt in te
richten.
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons
samenwerkingsverband is een werkgroep opgericht om
het oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft
geresulteerd in een informatieve website, waar ouders
antwoord vinden op allerlei soorten vragen die ze
kunnen hebben op het gebied van onderwijs en
opvoeding.

Ook geeft de website voorlichting en
adviezen, zoals bv. tips om je als ouder
goed voor te bereiden op een gesprek
met professionals. Dit alles met als
doel om ouders op een goede manier
te informeren en de communicatie
tussen ouders en school en/of zorg
soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt is
verdeeld in vier categorieën:
• Baby’s en peuters
• Basisonderwijs
• Speciaal (basis) onderwijs
• De stap naar het voortgezet onderwijs.
Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's
opvoeding en (passend) onderwijs worden
gepubliceerd in de nieuwsrubriek.
In de rubriek “Onze activiteiten” worden activiteiten in
de regio vermeld die betrekking hebben op een
specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en
(passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in
andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website, de
Nieuwsbrief, social media en door het organiseren
van informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te
beantwoorden, met ze mee te denken of ze op het
juiste spoor te zetten in hun zoektocht naar
passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders
hebben op het gebied van (passend) onderwijs en
opvoeding en het in kaart brengen van
verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer
aandacht voor willen hebben.
klik op deze link of ga naar:
https://oudersteunpunt-swv.nl
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OPROEP:
Het oudersteunpunt is ook op zoek naar enthousiaste
en betrokken ouders die ook op de langere termijn een
rol willen gaan vervullen in het beheren van het
oudersteunpunt. Zie voor meer informatie bijlage 1 bij
deze ouderkrant.

OPROEP:
PLEEGGEZINNEN GEZOCHT IN REGIO HELMOND
De vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft toenemen.
Want ieder kind verdient het om zo thuis mogelijk op te
groeien. Het aantal kinderen dat wacht op een plekje in
een pleeggezin loopt op. Nieuwe pleegouders blijven
daarom hard nodig.
Om zoveel mogelijk mensen te informeren over
pleegzorg organiseert Combinatie Jeugdzorg
maandelijks een (online) informatiebijeenkomst.
De eerstvolgende is op maandag 13 juni van 20.00 tot
22.00 uur in Eindhoven.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar
telefoonnummer 040-2451945 of uw vraag stellen via
e-mail: pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl.

HOTSPOT HIGHTECH HELMOND
Na 2 jaar corona wordt eindelijk weer het grootste Tech
event van de regio georganiseerd! Kinderen kunnen
tijdens deze dag allerlei technische proefjes doen en
leren over de manieren waarop techniek een rol speelt
bij de bedrijven in de omgeving. Hieronder een link naar
de aftermovie. Het geeft een aardig beeld van de leuke
activiteiten die kinderen die dag zelf mogen doen.
Heb je zaterdag 11 juni tijd, dan is het echt een
aanrader om even langs te komen bij Formula Air en
Van Thiel United in Beek en Donk. Entree is gratis.
https://youtu.be/GHCDDbEWu2k

NATUURMARKT HELMOND
In stadswandelpark de Warande wordt op zondag
12 juni van 12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse
Natuurmarkt Helmond georganiseerd. Ongeveer 40
organisaties, verenigingen en particulieren zullen
demonstraties en voorlichting geven op het gebied van
natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een breed
publiek, van jong tot oud! De markt biedt
doe-activiteiten en interacties met het publiek.
Er wordt veel aandacht besteed aan kinderactiviteiten.
De markt wordt georganiseerd door Natuurplatform
Helmond” en de toegang tot de markt is gratis.
Wilt u er een “dagje uit” van maken? De Natuurmarkt
is heel goed te combineren met een bezoekje aan een
gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen (vanaf 12.00
uur), de midgetgolfbaan, het dierenpark of het
gezellige terras van Paviljoen de Warande.
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de
“Bijenhal” in stadswandelpark de Warande. (GPS-adres
is Kluis 1, 5707 GP Helmond). De ingang tot de markt
bevindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.
Een impressie van de natuurmarkt kunt u vinden onder
de rubriek foto’s op
https://www.natuurmarkthelmond.nl
Daarop ziet u ook de lijst van activiteiten van de
deelnemers aan de natuurmarkt van dit jaar.
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