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Beste ouders,

KAMP GROEPEN 8

Deze ouderkrant is de laatste van het schooljaar
2021-2022. Over een paar dagen begint de
zomervakantie; wat is het schooljaar voorbij gevlogen.
We willen u bedanken voor alle hulp en ondersteuning.
We wensen u, samen met uw kinderen, een fijne
zomervakantie. Geniet van uw vrije dagen.
We zien iedereen graag gezond weer terug op maandag
5 september.

Vorige week zijn de groepen 8 op kamp geweest in
Mierlo. Ondanks het warme weer zijn er toch veel leuke
activiteiten gedaan en was er een goede sfeer.
De week is donderdag (na een geslaagde vossenjacht)
afgesloten met een leuke bonte avond, waarbij beide
groepen zich van hun beste kant hebben laten zien.

Namens alle medewerkers van De Goede Herder,
Connie Schellens, directeur

LAATSTE SCHOOLDAG
Op vrijdag 22 juli is de laatste schooldag. In de ochtend
nemen de leerkrachten afscheid van de kinderen in de
groep en sluiten ze samen het schooljaar af. Ouders die
de leerkrachten willen bedanken verzoeken we dat te
doen na 12.30 uur.

UITZWAAIEN GROEPEN 8
Donderdag 21 juli om 14.00 uur zullen we de leerlingen
van de groepen 8 officieel uitzwaaien. Hoe dat precies
gaat verlopen houden we nog even geheim, maar het zal
in elk geval plaatsvinden bij de ingang aan de zijde van
speelplaats. De ouders van de groepen 8 mogen hier
buiten bij aanwezig zijn.

SCHOOLVAKANTIES, VRIJE DAGEN EN
STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
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Herfstvakantie
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Kerstvakantie
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Carnaval
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Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
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Extra vrije dag
Hemelvaart
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2e Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie

:
:
:
:

maandag 5 september 2022
dinsdag 13 september 2022
woensdag 28 september 2022 (*)
maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober 2022
maandag 7 november 2022
maandag 26 december 2022
t/m vrijdag 6 januari 2023
donderdag 2 februari 2023
maandag 20 februari t/m
vrijdag 24 februari 2023
woensdag 29 maart 2023
maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m
vrijdag 5 mei 2023
woensdag 17 mei 2023
donderdag 18 mei en
vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
vrijdag 23 juni 2023
maandag 26 juni 2023
maandag 17 juli t/m
vrijdag 25 augustus 2023.

(*) LET OP:
Alle kinderen zijn deze dag de hele
dag vrij.
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MENEER HARRIE MET PENSIOEN

60 JARIG SCHOOLJUBILEUM

Vanaf de zomervakantie gaat meneer Harrie, onze
conciërge, met pensioen. Meneer Harrie was bij alle
kinderen bekend van klein tot groot. Hij stond altijd klaar
voor iedereen. U heeft 'm vast wel eens aan de telefoon
gehad of hij heeft u naar binnen gelaten. Geen klusje
was te gek voor hem in de afgelopen 9,5 jaar.
De kinderen van alle groepen hebben voor meneer
Harrie opgetreden tijdens een speciale afscheidsviering.
We willen meneer Harrie ook langs deze weg erg
bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid op onze
school. Gelukkig heeft hij tuinieren als hobby en zal hij af
en toe nog eens op school te zien zijn.
Meneer Harrie, bedankt voor alles!!!

Volgende maand, augustus 2022, bestaat onze school
maar liefst 60 jaar!!! Een hele mijlpaal. We maken er
komend schooljaar een extra feestelijk jaar van door
allerlei activiteiten aan het jubileum te koppelen.
De eerste activiteit staat gepland op donderdag 15
september. We hebben dan mensen van Circus Tadaa
ingehuurd om, samen met ons, een feestelijke dag te
vieren. Hiervoor zijn we op zoek naar ouderhulp.
We hebben hulp nodig op die dag zelf en de avond
voorafgaand aan het feest is er een informatieavond
gepland waarin precies wordt uitgelegd wat van
iedereen verwacht wordt. Dat is voor ouders en
leerkrachten. Dit belooft een leuke avond te worden.
Mocht u zin en tijd hebben, dan noteer alvast in uw
agenda dat u woensdagavond 14 september vrij houdt
en donderdag 15 september de hele dag.
In de eerste schoolweek krijgt u hierover een
Kwiebbericht en dan kunt u zich aanmelden.
We hopen op een heel geslaagde dag!!!

NIEUWE CONCIËRGE: MENEER JULES
Vanaf 1 juli is meneer Jules begonnen als nieuwe
conciërge op onze school. Hij kan zich zo, naast meneer
Harrie, tijdens de laatste schoolweken van het
schooljaar inwerken. Dat is niet alleen voor meneer
Jules zelf, maar ook voor onze school erg fijn. Welkom
in ons team meneer Jules!!!
Tijdens de dank-u-wel ochtend is meneer Jules al
voorgesteld aan de aanwezige ouders. U zal 'm vast en
zeker vaker gaan ontmoeten in het nieuwe jaar.

CONTROLE ACTIE LEERPLICHT
Wij verwachten alle kinderen a.s. vrijdag 22 juli op school
evenals op maandag 5 september 2022, de eerste dag na
de zomervakantie. Die dag is er een controle actie wat
betreft leerplicht. De school is verplicht om afwezigheid
van leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar.
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LEERLINGENRAAD
Vandaag is de laatste bijeenkomst van de leerlingenraad
voor dit schooljaar geweest. De leerlingen hebben
meegedacht over een ideeënbus voor leerlingen, welke
ideeën voor de hele school zijn en welke voor de eigen
klas, beloningssystemen in de klas, gebruik van
mobieltjes, toiletten, activiteiten die zijn georganiseerd
(hoe ze verlopen zijn)... Kortom: de leerlingen hebben
volop meegedacht over allerlei zaken.
Ook volgend schooljaar zal er weer een leerlingenraad
zijn. Elke klas (groep 5 t/m 8) draagt dan weer een
klassenvertegenwoordiger aan voor in de leerlingenraad;
dat kan dezelfde persoon zijn als dit schooljaar, maar dat
hoeft niet.

Na de bouwvak zijn ook de woningen aan de rest van
Montgolfierstraat aan de beurt en starten we ook met
de binnenzijde van de woningen.
Dat betekent ook enige overlast voor het wegbrengen
en ophalen van de kinderen. Er is een verkeersplan
opgesteld in overleg met de gemeente om de veiligheid
te waarborgen en de overlast zoveel mogelijk te
beperken.
In het kort:
De Montgolfierstraat wordt voor een deel afgesloten
voor auto’s. Auto’s worden omgeleid.
Aan de zijde van de school komt een pad voor
voetgangers en fietsers. Voor hen is de school nog goed
bereikbaar.
Vriendelijk willen wij u verzoeken om de
verkeersborden en -regels op te volgen in het kader van
veiligheid.
Wij hopen uiteraard dat de overlast beperkt blijft.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Nieuws vanuit de

Bedankt Mohamed, Pim, Jasmin, Robin, Pien, Lorena,
Milo en Jealina!!!

WERKZAAMHEDEN RENOVATIE WONINGEN
STRAAKVEN
Zoals u wellicht al heeft vernomen zijn ze volop bezig
met de renovatie aan de buitenzijde en de binnenzijde
van 156 huurwoningen van het Straakven, Helmond.
Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden aan de
buitenzijde van de eerste zes woningen van de
Montgolfierstraat.

Bassie

Hier het laatste nieuws vanuit De Bassie dit schooljaar.
2 weken geleden zijn we op schoolreisje geweest.
Groep 1 en 2 naar de Speuldries;
Groep 3 en 4 naar Dippie Doe;
Groep 5 en 6 naar Toverland.
Wat hebben de kinderen het weer leuk gehad, moe en
voldaan gingen we met de bus weer terug naar huis.
Wij hebben de laatste vergadering van dit schooljaar
ook gehad. We hebben voor volgend schooljaar weer
leuke activiteiten op de planning staan. Denk hierbij
o.a. aan de Halloweentocht en de Filmavonden.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en graag zien
we jullie in het nieuwe schooljaar bij onze activiteiten.
Groetjes van de

Bassie.
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NIEUWSBRIEF “DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL”

SUMMERSCHOOL

Voor thuisblijvers en thuiskomers zijn er leuke
jeugdactiviteiten in de zomervakantie in de Bibliotheken
in Asten, Deurne, Helmond en Someren. Genoeg reden
dus om in de zomervakantie heerlijk naar de
Bibliotheek te komen! Alle informatie staat in
onderstaande nieuwsbrief.

Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie….
Gelukkig wordt er deze zomervakantie opnieuw iets
leuks georganiseerd! Speciaal voor leerlingen van groep
1 t/m 8 vindt er, in samenwerking met de Cacaofabriek,
CultuurContact en JIBB+, een Summerschool plaats van
maandag 29 augustus t/m woensdag 31 augustus 2022.
3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, leer je super veel
van sport, kunst en cultuur in Helmond.
We verzamelen elke dag bij de Cacaofabriek.
Hier starten we en eindigen we dagelijks.
Alle dagen zijn Julienne Tullemans (schilderdocent en
coördinator expositie van de Cacaofabriek), Aart van der
Aart (vakdocent) en diverse docenten aanwezig.
Data + programma
● Maandag 29 augustus starten we met een
bioscoopfilm + een creatieve verwerking, in de
Cacaofabriek.
● Dinsdag 30 augustus verzamelen we bij de
Cacaofabriek en gaan we 3 verschillende sport- en
culturele activiteiten doen rondom de Cacaofabriek.
● Woensdag 31 augustus verzamelen we bij de
Cacaofabriek en worden er 3 nieuwe sport- en
culturele activiteiten gedaan.
We staan met ons zomerprogramma op de volgende
website:
https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?ge
meente%5B0%5D=82&projecten%5B0%5D=2758&sort=
name
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WEEKEND VAN HET VARKEN

DE ZELFRIJDENDE SHUTTLE

Zoals elk jaar organiseert Varkenshandel van den
Berkmortel in september het Weekend van het Varken.
Dit jaar voor de 12e keer op zaterdag 10 en zondag 11
september 2022. Tijdens het Weekend van het Varken
kunnen gezinnen een kijkje komen nemen op de
boerderij. Het is een leuk, actief en educatief uitje dat
gratis toegankelijk is. KIJK, SPEEL en BELEEF!

Heeft u ook zin om eens te proefrijden in een
zelfrijdende shuttle? Dat kan, meld je dan nu aan!
Zie voor meer informatie hieronder.

Familie van den Berkmortel vindt het belangrijk dat de
agrarische sector in contact blijft met iedereen.
Daarom willen zij graag kinderen op een speelse wijze
de boerderij laten leren kennen. Ze bewust maken van
waar het eten op je bord vandaan komt.
Het Weekend van het Varken:
Tijdens het Weekend van het Varken krijg je een kijkje
achter de schermen op hun bedrijven en kan je met
eigen ogen zien hoe alles reilt en zeilt. Kijk en beleef
hoe de kleine biggetjes bij hun moeders drinken.
En hoe ze later als grote varkens o.a. restant frietjes en
aardappelstoomschillen eten. In de moderne
brijvoerkeuken verwerken ze restproducten uit de
humane industrie. Dit is gezond voer voor de varkens en
goed voor het milieu, het wordt nu immers geen
afvalstroom. In de skybox kan je de dragende
moederdieren bewonderen! Tijdens hun zwangerschap
lopen ze vrij rond in onze groepshuisvesting.
Verder zijn er allerlei spelactiviteiten, zoals o.a.:
● Spelen in de mega maïsbak
● Speuren in het maïs- en stro doolhof
● Jonge biggetjes knuffelen
● Harm en Dori, onze mascotte varkens knuffelen
● Belgisch trekpaard met sleepmat
● Pony rijden
● Knutselen
● Ritje maken op de huifkar
● Bootcamp
● Stro-toren
● Skippy race
● Zelf bakken in ons Kato Kids BBQ.
Familie van den Berkmortel
Adres: Airborneweg 10, 5492 NB Sint-Oedenrode
Telefoon 06-46050052, www.onsberkhoutvarken.nl

