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Beste ouders,

De eerste ouderkrant van het nieuwe schooljaar: een
bijzonder schooljaar vanwege ons 60-jarig bestaan!
Op verschillende momenten in het schooljaar zullen we
activiteiten organiseren.

Ook dit jaar zult u in de ouderkrant weer allerlei
belangrijke mededelingen, leuke nieuwtjes en handige
tips kunnen lezen. We doen ons best om er elke keer
weer een goede nieuwsbrief van te maken. Als u tips,
vragen of opmerkingen voor ons heeft dan horen we die
graag!

In deze ouderkrant worden enkele berichten herhaald
die afgelopen vrijdag via een Kwieb=bericht (de
ouderapp) zijn verzonden. Bij niet iedereen bleek de app
actief te werken, vandaar de herhaling.

Connie Schellens, directeur

DE START VAN HET SCHOOLJAAR

We zijn maandag 5 september weer van start gegaan.
Ruim 360 kinderen mochten deze keer, vanwege het
jubileumjaar, de school binnen glijden. Er zijn dit jaar 17
groepen: 3 groepen 1 en groep 2 t/m 8 dubbel, daarnaast
hebben we ook nog een Topklas, een Taalklas en een
Opmaatklas. We hebben er allemaal weer zin in!

AGENDA

U heeft deze week een schoolkalender ontvangen met
daarop de jaarplanning per maand. In de ouderkrant,
maar ook via de ouderapp, houden we u op de hoogte
van tussentijdse activiteiten of bijzonderheden. Hieronder
volgt de agenda voor komende week:

● Maandag 12 september:
Informatieavond in de groepen 2 t/m 8 in twee
rondes: om 18.45 uur en 20.00 uur.

● Dinsdag 13 september:
Studiedag team, alle kinderen van de groepen 1 t/m 8
zijn deze hele dag vrij.

● Woensdag 14 september:
Instructie over de circusdag voor alle begeleiders
van 20.00 - 22.00 uur.

● Donderdag 15 september:
Circusdag ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum.

CIRCUS TADAA, ouderhulp gevraagd

Op donderdag 15 september wordt de school één dag
een circus. Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld van
'Circus Tadaa' (www.tadaa.nl). Het belooft een mooie
beleving te worden voor zowel de kinderen als de
begeleidende personeelsleden en ouders.
Vroeg in de ochtend zal er een tent worden opgebouwd
op het veld naast de school.

We zijn nog op zoek naar ouderhulp voor die dag en
hopen dat voldoende mensen zich aanmelden. Mocht u
nog niet hebben ingetekend of een mail gestuurd hebben
naar de leerkracht; meld u alsnog aan! Ook opa´s of
oma's zijn welkom om te begeleiden. Het is wel belangrijk
dat u dan ook bij de instructieavond aanwezig bent, zodat
u (en ook het personeel van school) precies weet wat er
verwacht wordt. Kunnen we op u rekenen?

INGANGEN

Vanaf dinsdag 6 september houden we weer 4 ingangen
aan:
● Groepen 1-2 en peuters: de peuterkleuteringang aan

de kant van de boulevard.
● Groepen 3-4: de ingang bij de groepen 4 aan de kant

van de boulevard.
● Groepen 5-6: de ingang aan de kant van het veld.
● Groepen 7-8: de hoofdingang aan de straatkant.

mailto:info@bs-goedeherder.nl
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FIETSEN

We willen heel graag dat de kinderen zoveel mogelijk te
voet of op de fiets komen. De fietsen van de kleuters
kunnen geparkeerd worden bij de kleuteringang.
De fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 6
kunnen bij de ingang van de groepen 4 geparkeerd
worden en de fietsen van de groepen 7-8 bij de
hoofdingang. Graag de fietsen netjes naast elkaar
parkeren en niet vergeten op slot te zetten.

AUTOVERKEER

Mocht u met de auto komen,
zet uw kind dan zoveel
mogelijk af bij de zoen-en zoef
zone. U kunt dan in de auto
blijven zitten en uw kind kan
veilig aan de stoepkant
uitstappen. Blijf niet staan,
zodat de auto’s goed kunnen
doorstromen.

Ouders van kinderen uit groep 1-2 worden verzocht de
auto in de daarvoor bestemde parkeervakken bij de flat
of bij de gymzaal te parkeren; niet op de stoep bij de
flat of bij het keerpunt. Voorkom een boete voor fout
parkeren.

SCHOOLKALENDER

Deze week heeft u, via het
oudste kind van het gezin,
een mooie schoolkalender
ontvangen met daarin de
belangrijkste informatie over
school en de activiteiten.
Hij wordt slechts eenmalig
uitgedeeld. U vindt de
kalender ook op onze
website www.bs-goedeherder.nl.

Er zijn twee foutjes ingeslopen.

1. Op de achterkant van de maand april 2023 staan
alle vakantiedagen en studiedagen vermeld. Hierop
staat dat de studiedag van 2 februari op een dinsdag
valt, dat moet echter de donderdag zijn.
In het maandoverzicht van februari staat deze
studiedag wel goed vermeld.

2. Op het maandoverzicht van april 2023 staan de
Koningsspelen vermeld op vrijdag 21 april.
Deze datum is verzet naar een dag eerder op
donderdag 20 april 2023.

OPHALEN KLEUTERS

De leerkrachten komen na schooltijd met de klas naar
buiten en gaan altijd op dezelfde plek staan. Het is
belangrijk dat de kinderen bij de leerkracht blijven, totdat
de leerkracht u heeft gezien en zegt dat uw kind mag
gaan. Op deze manier weten we zeker dat alle kinderen
worden opgehaald door de juiste persoon.

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.
Mocht u toch willen roken doe dat dan buiten het zicht
van kinderen. Meer informatie vindt u op:
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/

http://www.bs-goedeherder.nl
https://www.rookvrijschoolterrein.nl/


Ouderkrant
9 september 2022

EVEN VOORSTELLEN

Beste ouders/verzorgers en kinderen,

Mijn naam is Pleun Tielemans en ik ben 23 jaar oud.
Sinds juni ben ik afgestudeerd aan de opleiding bachelor
pedagogiek.

Vanaf dit schooljaar word ik de pedagogisch begeleider
van de Verlengde Schooldag in plaats van Sara Broeren.
Voor sommige kinderen ben ik al een bekend gezicht,
omdat ik vorig jaar mijn stage deels heb uitgevoerd bij de
Verlengde Schooldag op De Goede Herder. Ik heb er
erg veel zin in en hoop veel kinderen te zien op de
dinsdagen en woensdagen!
Vragen? Bel, app of mail mij gerust!

Werkzaam op: maandag t/m donderdag
Telefoonnummer: 06-41041470
Emailadres: pleun.tielemans@levgroep.nl

De BSO gaat uitbreiden!
We horen en merken van alle kanten dat de vraag naar
buitenschoolse opvang bij De Goede Herder groot is.
Hier zijn we heel blij mee, maar dat was de afgelopen
tijd ook een uitdaging. Vanwege het personeelstekort in
de kinderopvang is het lastig om een groep uit te
breiden.

Gelukkig kunnen we dat vanaf 2023 toch gaan doen! Na
de kerstvakantie kunnen we op maandag, dinsdag en
donderdag meer kinderen gaan plaatsen.
En als er genoeg aanmeldingen zijn, kunnen we ook op
de vrijdagmiddag open gaan. Om open te gaan en te
kunnen uitbreiden, hebben we wel aanmeldingen
nodig. U kunt zich nu al, geheel vrijblijvend, inschrijven
via Korein. Met een inschrijving zit u nog nergens aan
vast, maar komt u wel op de wachtlijst, waardoor we
weten dat u interesse heeft. Bovendien worden de
kinderen in 2023 geplaatst op volgorde van de
wachtlijst. Wacht dus niet te lang. Wilt u eerst een kijkje
komen nemen? Dat kan natuurlijk ook. Op onze website
vindt u al wat informatie en kunt u zich inschrijven voor
een rondleiding.

mailto:pleun.tielemans@levgroep.nl
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VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie
Hoi allemaal,
De eerste week van het schooljaar zit er weer op.
Wij als team van De Bassie hebben ook weer
voorbereidingen gedaan voor onze eerste activiteit;
de minidisco voor de groepen 1 t/m 4 op vrijdag
23 september van 18.30 tot 19.15. Dat belooft weer
een swingend avondje te worden!!

Ondertussen zijn we ook al druk bezig met de eerste
voorbereidingen voor de HALLOWEENTOCHT op vrijdag
4 november. Binnenkort gaan we in de wijk folders
uitdelen, omdat we ook weer op zoek zijn naar mensen
die hun huis/tuin willen versieren in Halloweenstijl.
Hiervoor kunt u zich nu al opgeven door een briefje af
te geven met uw naam, adres en telefoonnummer bij
meneer Johny van groep 8. Binnenkort ontvangt u
hierover een extra bericht via Kwieb.

Groetjes van de Bassie.

GRATIS PROEFLESSEN JEUGDTHEATERSCHOOL
ANNATHEATER

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te
werken werd 17 jaar geleden Jeugdtheaterschool
Annatheater opgericht. Het Annatheater biedt een
gedegen lesprogramma waarin kinderen en jongeren
hun talenten ontwikkelen.

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of
de baas van de wereld bent? Kom dan eens in het
Annatheater toneelspelen!

Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 21 september op woensdagen
en donderdagen gegeven.

“Ik vind toneel heel leuk, de juffrouw kan ons veel leren
en is ook heel lief. Soms durf ik het niet, bijvoorbeeld
voor de klas, maar nu gaat het al beter. Ik was eerst
heel onzeker en nu niet meer” (Kim, 8 jaar).

Leeftijd: vanaf 6 jaar.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek
Jeugdtheaterschool.

Verwacht in oktober:
Anna Producties en toneelgroep Vreemd Beest spelen
vanaf 8 oktober: “She is the Man” naar
“Driekoningenavond” van Shakespeare.
Geschikt voor de bovenbouw.

Adres: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon:
0492-475255.

Info@annatheater.nl;
www.annatheater.nl
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