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Beste ouders,

Alweer tijd voor een nieuwe ouderkrant.
Dit is nummer 4 van dit schooljaar, datum 27 januari
2023. Leest u deze ouderkrant meteen even door?
Dan bent u weer helemaal bij.

Connie Schellens, directeur

HERINNERING:

STUDIEDAG
DONDERDAG
2 FEBRUARI!

In eerdere ouderkranten en in de schoolkalender
2022-2023 heeft u kunnen lezen dat er op donderdag
2 februari een studiedag staat ingepland. Alle kinderen
van de groepen 1 t/m 8 zijn deze hele dag dan vrij.

GOEDE HERDER GOT TALENT GAAT NIET DOOR

Op de kalender staat bij vandaag Goede Herder got
Talent voor de bovenbouw. Dit gaat niet door.

RAPPORTEN

Op donderdag 16 februari krijgen alle kinderen het
eerste rapport mee naar huis. Dit rapport zit netjes
opgeborgen in een mooie rapportmap. U mag dit
rapport eruit halen. Zou u de map daarna zo spoedig
mogelijk mee terug naar school willen geven?

Mocht u de map kwijt zijn, dan heeft u de
mogelijkheid een nieuwe map te kopen
op school voor € 2,50 bij de
administratie; anders krijgt uw kind het
rapport in een envelop mee naar huis.

CARNAVAL

Zoals elk jaar vieren we op school carnaval en ook dit
jaar willen we hier weer een fijn en gezellig feest van
maken. Uit de groepen 8 worden een prins en prinses
gekozen, de bekendmaking hiervan is op vrijdagmiddag
10 februari om 12.00 uur.

Van 13 t/m 16 februari hebben we in de voorbereiding
naar carnaval een week met elke dag een ander thema.
Op vrijdag 17 februari barst het feest los op school en
mogen alle kinderen verkleed naar school komen.
De groepen 1 t/m 8 hebben die ochtend een
afwisselend programma. Zo krijgen we o.a. hoog
bezoek van CV De Heipoort en CV De Narren.
De kinderen krijgen een traktatie.
Meer informatie volgt nog via Kwieb.

OUDERGESPREKKEN

Groep 1 t/m 7
Op donderdag 2 maart en maandag 6 maart vinden de
oudergesprekken plaats. Een uitnodiging voor het
oudergesprek ontvangt u binnenkort via de ouderapp
Kwieb. Tijdens deze avonden staat de koffie en thee
voor u klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.

Groep 8
De voorlopige adviesgesprekken van groep 8 vinden
plaats op maandag 13 februari en dinsdag 14 februari.
De ouders van groep 8 kunnen zich binnenkort via
Kwieb inschrijven voor het gesprek.

VRIJWILLIGERS BoS GEZOCHT

Ons vrijwilligersteam van de Bieb op School helpt en
begeleidt de kinderen om het mooiste boek te kunnen
lenen. Een belangrijke en leuke taak. Hebt u tijd en zin
om elke week of om de andere week mee te helpen?
Maandagmiddag, woensdag- of vrijdagochtend?
U bent van harte welkom! Geef dit aub door aan de
leerkracht van uw kind. Dan wordt er zo spoedig
mogelijk contact met u opgenomen.

mailto:info@bs-goedeherder.nl
http://www.bs-goedeherder.nl
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NEDERLANDS LEREN OP ONZE SCHOOL, OOK
VOOR OUDERS!

Voor leerlingen is het erg belangrijk dat ze de
Nederlandse taal goed leren spreken, lezen en
schrijven. En dat is ook voor ouders belangrijk.
Wij bieden samen met de LEV groep gratis taallessen
voor ouders van onze school aan. Hoe fijn is het om zelf
ook Nederlands te leren om zo uw kind verder te
kunnen helpen op school. De groep is al gestart en er
zijn nog enkele plekjes vrij.

De lessen worden gegeven op maandagochtend van
8.45 uur – 10.45 uur in wijkhuis de Lier.
Aanmelden is mogelijk via de leerkracht van uw kind.

HELMONDS MUZIEK CORPS

In de afgelopen maanden hebben de kinderen van de
groepen 5 & 6 kunnen genieten van een tweetal
muziekprojecten. Op dinsdag 22 november vond in een
bomvol TOV gebouw de afsluiting plaats. Kinderen uit
deze groepen kregen een folder mee om zich aan te
melden voor een gratis cursus blokfluiten o.l.v. Ceciel
Verlijsdonk. Deze lessen starten deze maand en worden
gehouden in de HMC zaal. Tijdens deze lessen krijgen
de kinderen ook de gelegenheid om te ontdekken hoe
andere instrumenten klinken en moeten worden
bespeeld. Wanneer er nog kinderen zijn die zich
hiervoor aan willen melden dan kan dat door dit even
door te geven bij de leerkracht.

Mochten er kinderen zijn die al weten welk instrument
ze graag zouden willen bespelen dan zijn deze ook van
harte welkom bij het HMC. Ook dit kun je doorgeven
aan de leerkracht. Er wordt dan zo spoedig mogelijk
contact met u opgenomen door iemand van de jeugd-
en opleidingscommissie van het HMC.

HOOFDLUISCONTROLE

Op woensdag 1 maart vindt er in de groepen 1 t/m 8
weer een hoofdluiscontrole plaats. Wij vragen u hier
rekening mee te houden. Dus geen vlechten, staartjes
enz., maar graag de haren los.

VANUIT DE OUDERVERENIGING

Nieuws vanuit de Bassie

Eerst even een terugblik op de kerst.
Wat hebben we een gezellige drukke avond gehad.
Fijn dat we met z’n allen samen konden zijn.
Ook de hulptroepen willen we bedanken en wat waren
er een hoop cadeautjes voor de loterij!!

Maar de volgende activiteit staat alweer op de agenda,
DE FILMAVOND. Lekker in je pyjama met een kussen en
een dekentje film kijken op school.

Woensdag 1 februari voor de groepen 1 en 2 en de
groepen 5 en 6. Vrijdag 3 februari voor de groepen 3 en
4 en de groepen 7en 8. Meer informatie hierover kunt
u lezen via de uitnodiging op Kwieb.

We hopen dat de kinderen gezellig met ons de film
komen kijken. Tot volgende week.

Groetjes van de Bassie.
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VANUIT HET ANNATHEATER

Altijd al eens in de schijnwerpers willen staan?
Doe mee met “Anna Open 2023”!

Een creatieve middag vol amusement verzorgd door
getalenteerde kinderen/jongeren uit Helmond en
omstreken. Anna Open komt terug in het Annatheater.

Het vroegere “AnnaPodium” nam in januari 2009 voor
het eerst plaats en was een overdonderend succes met
meer dan 100 deelnemers en maar liefst twee keer een
volle zaal! Dit jaar staat Anna Open in het teken van 20
jaar Annatheater.

Zang, dans, cabaret, maar ook een sublieme
slagwerkgroep of een epische jongleur, kortom: alles
wat op een podium thuishoort om het publiek te
vermaken is van harte welkom. Met die reden
moedigen wij iedereen met creatief talent aan om zich
in te schrijven en zo zichzelf én het publiek een
onvergetelijke middag te verzorgen.

Als je meedoet heb je de mogelijkheid om vóór het
optreden gecoacht te worden en in de maand juni
gratis workshops te volgen!

Info, data en tijden:

● Anna Open zondag 9 juli 2023 (15:00)
● leeftijd deelnemers: 8-21 jaar
● maximaal 10 minuten per act
● gratis workshops in de maand juni
● gratis coaching sessies tussen 26 juni en 7 juli
● generale repetitie zaterdag 8 juli 2023 (middag)
● onkostenvergoeding mogelijk voor deelnemers
● inschrijven t/m 21 april 2023.

Inschrijfformulier:
https://forms.gle/cm2dnS4dx51HfXKa8
Website:
www.annatheater.nl
Mail voor vragen of interesse naar:
annaopen@annatheater.nl
Contactpersoon Anna Open: Rubén Vargas,
Telefoon 06-22867320.

TRAINING DAPPERE DINO’S

Wanneer ouders gaan scheiden is dit iets waar
kinderen geen invloed op hebben. Dit gebeurt zonder
dat het kind dit wil. Hoe fijn is het voor een kind om te
ervaren dat hij /zij niet de enige is, die hiermee te
maken heeft?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar is er de
training Dappere Dino’s. Tijdens 12 bijeenkomsten
leren kinderen hoe ze problemen op kunnen lossen en
ze leren hoe ze beter om kunnen gaan met gevoelens
na de scheiding.

Er wordt gewerkt in kleine groepjes met
leeftijdsgenootjes, die hetzelfde meemaken. Daardoor
ervaren ze steun. De training is preventief, het geeft
kinderen tools om te leren hoe zij hun gevoelens
kunnen uiten en het geeft hen support van andere
kinderen.

Wil je meer informatie over de training? Bekijk
onderstaande link of kijk naar het document in de
bijlage bij deze ouderkrant.
https://www.youtube.com/watch?v=lzWw4oVqd8M

Heb je nog vragen? Bel gerust met
Nicole Brouwers: 06-46178197 of met
Myrna Welten: 06-89970542.

Aanmelden kan via deze link:
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?train
ing=515

https://forms.gle/cm2dnS4dx51HfXKa8
http://www.annatheater.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=lzWw4oVqd8M
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=515
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=515
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=515


Wat is Dappere Dino’s en voor wie is het bedoeld? 
Dappere Dino’s is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor kinderen in groep 3 & 4 
(6-8 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De training is bedoeld om kinderen beter om 
te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding, en richt zich op het verbeteren van de mentale 
weerbaarheid van kinderen. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele 
problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij individuele begeleiding. Dappere Dino’s bestaat uit 
12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. In een Dappere Dino’s groep zitten maximaal 7 kinderen en de 
groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele 
intake; op een facultatieve groepsbijeenkomst; middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie.

Gezichten met gevoelens

boos verlegen tevreden eenzaam

enthousiast

blij

verdrietig

trots jaloers gek bang

gekwetst spijt schuldig in de war schaamte

teleurgesteld veilig opgelucht rustig ongelukkig

bezorgdhoopvolgeliefd
ontspannenongemakkelijk

Groepsprogramma voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders 

De Dappere Dino’s

DOELEN
Dappere Dino’s is een vertaling en bewerking van een module van het Children Of 
Divorce Intervention Program (CODIP) dat in de jaren ’80 door JoAnne Pedro-Caroll, 
Ph.D. (Children’s Institute in Rochester VS) ontwikkeld is. Het programma sluit aan bij 
de psychologische reacties na scheiding en ontwikkelingskenmerken van 6-8 jarigen. 
Er wordt een veilige sfeer gecreëerd en zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke 
informatie van de kinderen. Op deze leeftijd reageren kinderen vaak met intens 
verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook de angst om alleen gelaten te 
worden, hoop op een verzoening tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst 
was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor. Hieraan besteedt 
Dappere Dino’s bewust en op een speelse manier aandacht. De twee meest 
belangrijke doelstellingen van Dappere Dino’s zijn:
- Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de

spanning van de scheiding te verminderen.
- Het leren van vaardigheden in probleemoplossen zodat kinderen beter om kunnen

gaan met gevoelens na de scheiding.

WERKWIJZE
In de training speelt de handpop, een 
groepsdino met de naam Rex, een 
centrale rol. Rex is een zachte  
handpop die de trainer gebruikt om 
gedachten en gevoelens onder  
woorden te brengen. Rex heeft ook 
gescheiden ouders en is dus naast 
een aantrekkelijk kameraadje een  
lotgenootje die zijn ervaringen deelt 
met de kinderen uit de groep. Rex is 
ook een belangrijk voorbeeld in het 
oefenen van vaardigheden in  
probleemoplossen met de kinderen 
middels poppenspel. 



Om de kwaliteit van Dappere Dino’s 
te  borgen volgen trainers een 
opleiding die bestaat uit:

• 1,5 dag scholing inclusief een
terugkomochtend.

• Individuele telefonische coaching.
• Intervisie op basis van

beeldfragmenten van een
Dappere Dino's bijeenkomst.

De kwalificering tot Dappere Dino's-
trainer is geaccrediteerd door 
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
(SKJ203515).

Meer weten: www.dapperedino.nl
www.facebook.com/
StoereSchildpaddenDappereDinos/
Zie ook www.stoereschildpadden.nl 
voor kinderen van 4-6 jaar.

Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals 
voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen.
Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee uit het 
Ik kan een heleboel-boekje. De werkbladen zijn gekoppeld aan de inhoud van de  
bijeenkomsten. Het boekje is een mogelijke manier om de brug te slaan tussen de 
training en de thuissituatie van het kind: het kind oefent en de ouder kan 
ondersteunen.

DAPPERE DINO’S HELPT! 
In de VS is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van CODIP. De uitkomsten 
(gebaseerd op zelf-, ouder- en leerkrachtrapportage) laten een duidelijke verbetering 
zien in het functioneren van kinderen thuis en op school. Ook in Nederland vond een 
aantal evaluaties naar Dappere Dino’s plaats. De uitkomsten wezen uit dat:

- Kinderen Dappere Dino’s leuk vinden.
- Ouders enthousiast zijn over Dappere Dino’s.
- Trainers graag werken met het programma.

Kinderen hadden naar eigen zeggen nieuwe vrienden gemaakt, geleerd problemen op 
te lossen en te praten over gevoelens. Moeders zagen een positieve reactie bij hun 
kind en vonden dat hun kind positief veranderd was na Dappere Dino’s. Bovendien 
waren na deelname verschillen te zien in welzijn en positief functioneren van de 
kinderen (toegenomen; rapportage trainers, vaders en moeders) en in problematiek 
van de kinderen (emotionele problemen, gedragsproblemen, totale problemen 
afgenomen; rapportage trainers, leerkrachten, vaders en moeders). 

TNO ontving voor het onderzoek naar Dappere Dino’s van ZonMw in 2013 een Parel 
onderscheiding. Dappere Dino’s is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen 
door de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

UITVOERING VAN DAPPERE DINO’S IN NEDERLAND
Dappere Dino’s wordt gegeven door een opgeleide trainer en een co-trainer. De 
co-trainer is meestal werkzaam op een school, zoals een leerkracht, intern begelei-
der of school maatschappelijk werker. Zo verzorgt bijvoorbeeld het Kenniscentrum 
Kind en Scheiding met Schoolformaat Dappere Dino’s groepen op basisscholen in de 
regio Den Haag. U kunt ook denken aan de context van een GGD en/of Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 
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Een trainer aan het woord 
Wendy van Vliet is Dappere Dino’s trainer bij Stichting Jeugdformaat, 
afdeling School Maatschappelijk Werk, in Den Haag.

“Met hulp van Rex en elkaar ontdekken kinderen dat ze geen schuld hebben 
aan de scheiding, leren ze verschillende gevoelens die je kan ervaren onder 
woorden te brengen en oefenen ze eenvoudige manieren om problemen op te 
lossen. Bijvoorbeeld als je  jarig bent en je eigenlijk wilt dat papa èn mama erbij 
zijn. Welke gevoelens kan je dan hebben? Hoe hebben andere kinderen in de 
groep dit al ervaren? Wat zou je aan je ouders kunnen vragen? De school is een 
goede plek voor deze training omdat school voor veel kinderen een vertrouwde 
en bekende omgeving is.” 

Kinderen & Ouders aan het woord 
Ouders over veranderingen die ze 
bij hun kind merkten:

“Mijn dochter praat meer, is weer 
spontaan zoals ze bijna altijd is 
geweest en toont steeds meer haar 
gevoel.”
“Mijn zoon kan de scheiding nu een 
plaatsje geven en weet dat zowel 
z’n vader als z’n moeder er altijd 
voor hem zullen zijn.”

Reacties van kinderen:
“Ik vond het fijn om te kunnen 
vertellen over dingen die ik heb 
meegemaakt.”
“Ik heb nu manieren geleerd om 
problemen op te lossen.”
“Ik weet nu dat de ruzie tussen je 
ouders niet jouw schuld is.”

Dappere Dino's: groepsprogramma voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders

TNO Child Health
Schipholweg 77-89
Postbus 3005
2301 DA Leiden


