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Beste ouders,

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

Zo hebben de kinderen onlangs mogen genieten van een
echte circusdag waarin zij de hoofdrol speelden.
Dank aan alle ouders en verzorgers die hebben
meegeholpen, dankzij jullie was het een topdag!
Over de volgende activiteit leest u in deze ouderkrant.

Wij wensen u een fijne herfstvakantie! Graag zien we
iedereen weer terug op maandag 31 oktober.

Connie Schellens, directeur

STUDIEDAG 7 NOVEMBER

Op maandag 7 november is er een studiedag voor
groep 1 t/m 8, een lekker lang weekend voor de
kinderen dus!

Het team is tijdens studiedagen juist op school.
Het zijn de momenten waarop we werken aan de
schoolontwikkeling. Dit schooljaar hebben we twee
speerpunten:

- Leren werken met onze nieuwe rekenmethode
en daarmee ons rekenonderwijs te versterken.

- Leren hoe we door middel van kindgesprekken
onze kinderen nog beter kunnen begeleiden.

We worden daarbij begeleid door mensen van buiten
onze school en hebben er veel zin in!

MILAN IS GEBOREN!

Juffrouw Michelle  en haar partner Rick zijn de trotse
ouders van Milan geworden, we wensen hen heel veel
geluk!

JUBILEUM: THE MASKED SINGER

Onze school bestaat 60 jaar en dat vieren we gedurende
het hele schooljaar met allerlei leuke activiteiten.
Op vrijdag 11 november (de elfde van de elfde)
organiseren we voor de kinderen onze eigen versie van
het televisieprogramma “The masked singer”. Helaas is
het niet mogelijk voor ouders om te komen kijken, omdat
de aula al vol zit als we met alle kinderen bij elkaar zitten.
We beloven wat mooie foto’s te maken voor de
ouderapp! Ook zal er een filmpje gemaakt worden.

mailto:info@bs-goedeherder.nl
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KINDERBOEKENWEEK GI-GA-GROEN

Vorige week is er extra veel gelezen in de Nationale
Kinderboekenweek met een toneelstuk over het geheim
van de Groene Straat als afsluiting!

Leerlingen, biebvrijwilligers, ouders en kinderen hebben
elkaar vaak voorgelezen. En alles stond in het teken van
GROEN, de groene straat, de omgeving, duurzaamheid en
gezondheid.

De 1ste editie van de kinderboekenruilbeurs was een
succes en we hopen dat alle kinderen weer veel boeken in
huis hebben om lekker te lezen! En anders weten de
kinderen de zwerfboekenkasten vast te vinden!

SCHOOLONTBIJT

Op 9 november doen wij weer mee met het nationale
schoolontbijt. Kinderen hebben energie nodig om op gang
te komen en zich goed te kunnen concentreren, een goed
ontbijt is dus erg belangrijk!
Meer informatie over het schoolontbijt en tips voor een
goed en gezellig ontbijt thuis, vindt u in de bijlage bij deze
ouderkrant.

Meestal houden we na het schoolontbijt wat eten over.
Zonde om weg te gooien en zeker in deze tijden zijn er
vast gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Is dat bij u
het geval, dan kun u vóór 9 november  een e-mailtje
sturen naar directie@bs-goedeherder.nl We verdelen dan
de spullen die nog beschikbaar zijn.

mailto:directie@bs-goedeherder.nl
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OUDERBIJDRAGE

In de afgelopen twee jaar hebben we geen ouderbijdrage
gevraagd, omdat er vanwege corona veel activiteiten niet
door konden gaan.
Nu we wel weer activiteiten kunnen organiseren, gaan we
ook weer ouderbijdrage vragen.

Voorheen vroegen we 28 euro voor het eerste kind, 26
euro voor het tweede kind en 24 euro voor het derde
kind. We hebben besloten het bedrag voor alle kinderen
gelijk te houden. U betaalt nu per kind 26 euro.

Binnenkort krijgt u via de ouderapp een verzoek om de
ouderbijdrage te betalen. Het geld van de ouderbijdrage
wordt gebruikt voor o.a. versieringen binnen de school,
kerst, Sinterklaas en de schoolreis.
De bijdrage is vrijwillig en kinderen zullen niet uitgesloten
worden van activiteiten als hun ouder(s)/verzorger(s) niet
betalen, dat is wettelijk bepaald.
We hopen echter dat alle ouders betalen, omdat anders
sommige activiteiten misschien niet door kunnen gaan.

SCHOOLFOTOGRAAF INHAALMOMENT

Na de herfstvakantie ontvangen we de inlogcodes
waarmee u als ouder/verzorger foto’s van uw kind kunt
bestellen. Op maandag 14 november rond 10:30 komt de
fotograaf voor alle kinderen die op 13 oktober afwezig
waren.

OUDERGESPREKKEN

Op 8 en 10 november vinden er facultatieve
oudergesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7. Voor de
groepen 8 geldt dat alle ouders worden uitgenodigd voor
een gesprek.
Na de vakantie nodigen de leerkrachten de ouders uit die
zij graag willen spreken. Als u de leerkracht graag wilt
spreken kunt u een topic sturen naar de leerkracht via de
ouderapp.

SOCIALE TEAMS HELMOND

Sociale Teams Helmond voor hulp aan kinderen en
ouders.
Meestal gaat het goed en lossen de problemen die zich in
een gezin kunnen voordoen wel op. Maar soms komt u er
zelf even niet meer uit.
De sociaal werkers van Sociale Teams Helmond kunnen

dan helpen.
Hulp kan er zijn voor de kinderen, voor ouders bij
opvoedproblemen of voor kinderen en ouders
samen.

Vragen of problemen waar zij bij kunnen helpen zijn
bijvoorbeeld:

- Door een scheiding ontstaan spanningen in het
gezin en u merkt dat uw kind eronder lijdt.

- Uw kind wordt gepest.
- Uw kind is erg ongelukkig, angstig of gestrest
- Uw kind luistert niet goed naar u, is vaak boos, of

trekt zich juist terug.
- Uw kind gamet veel.
- Uw kind is onzeker en heeft weinig

zelfvertrouwen.
- Uw kind voelt zich eenzaam en heeft moeite met

het aangaan van contact met andere kinderen.
- Er is sprake van huiselijk geweld of seksueel

grensoverschrijdend gedrag.

Aan onze school is een contactpersoon van Sociale Teams
Helmond gekoppeld: Petra Beelen.
Vanaf 14 november is Petra op maandagochtenden
aanwezig op school van 08.30 tot 10.30 uur. Bij
haar kunt u terecht met uw vragen.
Zij is verder te bereiken via 06-15300723 of
p.beelen@sthelmond.nl.

Meer informatie en aanmelden kan via 088-0017300 of
www.socialeteamshelmond.nl.

SINTERKLAASKRANT

Afgelopen week hebben de kinderen uit groep 1 t/m 5 de
sinterklaaskrant mee naar huis gekregen. Hierin staat hoe
u kaartjes voor het kasteel van Sinterklaas kunt kopen als
u dat wilt. Op onze school brengen alleen de groepen 3
een bezoek aan het kasteel van Sinterklaas.

GEVONDEN VOORWERPEN

Bij de ingang van de kleuters staat een witte kast met
daarin gevonden voorwerpen. Hierin leggen we alle
spullen die we in de gangen vinden of die erg lang op de
kapstokken blijven liggen, maar ook spullen die in de

mailto:p.beelen@sthelmond.nl
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gymzaal achter blijven. Graag willen wij u vragen om de
namen van de kinderen in de kleding/jassen te zetten,
zodat wij weten van wie de gevonden kleding is.

Er staat al een hele tijd een fiets bij de hoofdingang. Van
wie is deze? Hij kan nog tot 7 november worden
opgehaald, anders doneren we hem aan stichting
Leergeld.

KLOK VERZET

In het laatste weekend van oktober (ook het laatste
weekend van de herfstvakantie) wordt de klok verzet.

Ezelsbruggetje: “Als het weer achteruit gaat, gaat de
klok achteruit.”

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie
Hallo allemaal,

Wat hebben we weer een leuke minidisco gehad!! De
kindjes waren mooi aangekleed en hebben lekker
gedanst onder leiding van DJ Johny!!

Vrijdag 4 november is het zover dan hebben we onze

HALLOWEEN TOCHT!! We zijn nog op zoek naar
huizen. Dus mocht je mee willen doen met je huis,
meld je dan aan bij meneer Johny van groep 8.

Wij hebben er al griezelig veel zin in

Groetjes van de Bassie.
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TRAINING VOOR KINDEREN VAN GESCHEIDEN
OUDERS

Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor
kinderen van 4-6 jaar (kleuters) van gescheiden ouders,
of ouders die gaan scheiden. Uit onderzoek blijkt dat
het programma helpt bij het voorkomen en
verminderen van problemen bij deze groep kinderen.
Kinderen zitten na deelname lekkerder in hun vel.

Door de (echt)scheiding krijgen kinderen soms
gedragsmatige of emotionele problemen. In de Stoere
Schildpadden-groep leren de kinderen daarmee om te
gaan en zich beter aan te passen aan de nieuwe
situatie.

De trainers werken iedere sessie met ‘groepsschildpad
Sam’, een handpop die de kinderen bijvoorbeeld vertelt
hoe hij omgaat met (echt)scheiding van zijn eigen
ouders. Stoere Schildpadden biedt kinderen een
ondersteunende en gezellige groepsomgeving, waarin
zij kunnen oefenen met manieren om met de
(echt)scheiding om te gaan.

Stoere Schildpadden bestaat uit 12 wekelijkse
bijeenkomsten van 45 minuten. Een Stoere
Schildpadden groep bestaat uit maximaal 6 kinderen en
komt na schooltijd bij elkaar.

Voor meer informatie bekijk het filmpje (2.44 min):

https://www.youtube.com/watch?v=lzWw4oVqd8M

Voor aanmelden ga naar:

https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?trai
ning=523

ZANGGROEP PABO JUNIOR

Lijkt het jou ook leuk om te komen zingen bij
Zanggroep Pabo Junior. Dan ben je van harte welkom!
Zit je in groep 3 van de basisschool of hoger en lijkt het
je leuk om mee te komen zingen en swingen. Kom dan
zeker eens een gratis proefrepetitie mee doen. De
repetities worden gehouden op de donderdagavond
van 18.00 tot 19.30 uur in wijkhuis de Fonkel. Sansika
en Eva gaan elke week aan de slag met individuele- en
groepszangtechniek. Daarnaast besteden zij ook
aandacht aan de uitstraling voor het hele plaatje, zo
worden de kinderen klaar gestoomd voor te gekke
optredens! Kom je een keertje meedoen?

Link: https://youtu.be/huJV9xt_1MQ

INFORMATIEAVOND: “EEN KIND MET
AUTISME…WAT NU?”

Op 8 november 2022 organiseert het oudersteunpunt
SWV Helmond-Peelland PO

een informatieavond met als thema “Een kind met
autisme…..wat nu?”.

De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden
van of diagnose autisme is.
Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp
krijgen? Welke
regelingen zijn er? Welke organisaties kunnen
ondersteunen? Hoe wordt dat bekostigd?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het
Autismesteunpunt Zuidoost-Brabant en

https://www.youtube.com/watch?v=lzWw4oVqd8M
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=523
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=523
https://youtu.be/huJV9xt_1MQ
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medewerkers van zorgpartners hierover vertellen. Er is
ook ruimte om vragen te stellen.
Ook onderwijsprofessionals zijn van harte welkom!

De ouderavond is van 19.30 tot 21.00 uur in het
gebouw van de Antoon van Dijkschool
(Berkveld 19 in Helmond)
U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

https://forms.office.com/r/gSrqzYZ0Fx

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FgSrqzYZ0Fx&data=05%7C01%7Cr.kuepers%40swv-peellandpo.nl%7C8dd56eb2658b4801d78408da9ba4a717%7C3f8d8af71cd94887924c1649787cc712%7C1%7C0%7C637993428712894740%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCHJPa7kj5viltA05B0cH5vmnLnH4VV1tPyySCMgCTg%3D&reserved=0

