Ouderkrant
2 februari 2018
Jaargang 32, nummer 5
Montgolfierstraat 71 | 5703 EB Helmond | Tel. 0492-599745 | info@bs-goedeherder.nl | www.bs-goedeherder.nl | IBAN: NL18 RABO 0121071251

Beste ouders,

OUDERGESPREKKEN

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud.
Tijd om u weer wat bij te praten.
Hier is daarom onze OUDERKRANT nummer 5,
datum 2 februari 2018.

Op maandag 26 februari en donderdag 1 maart vinden
de oudergesprekken plaats. Een uitnodiging voor het
oudergesprek krijgt uw kind binnenkort mee naar huis.
Tijdens deze avonden staat de koffie en thee voor u
klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.

Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJ: MAANDAG 19 FEBRUARI
Maandag 19 februari hebben wij een studiedag op
school. Dit betekent dat alle kinderen op deze dag vrij
zijn. De school is tijdens de studiedag gesloten!
Deze vrije dag is aansluitend aan de carnavalsvakantie
(maandag 12 t/m vrijdag 16 februari). Wij verwachten
alle kinderen weer op school op dinsdag 20 februari.

RAPPORTEN
Op donderdag 8 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, 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 weer een prins en
prinses gekozen, de bekendmaking hiervan is op
vrijdagmiddag 2 februari om 12.00 uur.
Van 5 t/m 8 februari hebben we een carnavalsweek
met elke dag een ander thema, zie de poster in de
bijlage bij deze ouderkrant. Op vrijdag 9 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 komt er een
blaaskapel en krijgen we hoog bezoek van
carnavalsvereniging
De Heipoort. De kinderen krijgen een traktatie en
hoeven dan ook geen fruit mee te nemen.
Om het feest voor iedereen gezellig te houden willen
we vragen om geen serpentines of confetti mee te
geven, ook niet in spuitbussen.
Wij hopen er samen een gezellige dag van te maken!
Alaaf!
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NIEUWE WEBSITE OP 16 FEBRUARI ONLINE!
Onze website www.bs-goedeherder.nl is aan een
revisie toe. Daarom hebben we een website-bouwer
de opdracht gegeven om verbeteringen aan te
brengen. Op vrijdag 16 februari komt de nieuwe
website van onze school online.
We hebben het uiterlijk zoveel mogelijk hetzelfde
gelaten, want daar is iedereen nog steeds erg tevreden
over. Maar wat is er dan veranderd?
De website is smartphone-vriendelijk en er kunnen
filmpjes op worden geplaatst. Het menu is ingekort
(meer overzicht) en we kunnen zelf mooie
aanmeldformulieren maken.
Voor leerkrachten is het nu ook makkelijker om een
artikel te plaatsen, dus op die manier komen er ook
meer foto’s en artikelen op de website.
Daarnaast is er een directe koppeling naar Klasbord.
Als de website online gaat, dan wordt hier een
prijsvraag aan verbonden en daar is een leuke prijs
mee te winnen. Na de carnavalsvakantie hoort u meer.

Je kunt de lessen doen zonder je aan te melden, dus
zonder een account aan te maken. Wil je zelf ook gaan
ontwerpen (en delen), dan zul je wel een account aan
moeten maken. Als je daarbij jonger dan 13 bent, geef
dan het emailadres van je ouders op; zij moeten dan
namelijk toestemming geven.
Bij een CoderDojo leer je hoe je dit programma kunt
gebruiken en hoe je er uiteindelijk een echt 3D geprint
voorwerp mee kunt maken. We streven ernaar om het
daadwerkelijk printen van de voorwerpen uiteindelijk
op het Jan van Brabant College te organiseren, waar
we gebruik kunnen maken van de 3D-printer.
Daarnaast kan een groep ook aan de slag gaan met
Blockly. Met Blockly kunnen de basisvaardigheden van
het programmeren aangeleerd worden waarna verder
gegaan kan worden met talen zoals Java, Java Script,
Php of Python.
Geef je snel op!
Programma:
Inloop : 12.30 uur
Start
: 13.00 uur
Einde
: 16.00 uur
- Een laptop meenemen is voor deze sessie verplicht.
- Zelf graag zorgen voor eten en drinken voor tijdens
de sessie.
- Voor deelnemers jonger dan 12 jaar geldt dat je een
ouder/verzorger mee moet nemen.|

CODERDOJO
(voor kinderen die gek zijn op programmeren)
Onze 20e Dojo wordt op zaterdagmiddag 17 februari
gehouden in de Bibliotheek Helmond.
Wat gaan we doen?
We houden een vervolgsessie op Tinkercad.
Tinkercad is een gratis, gebruiksvriendelijke online app
waarmee eenvoudig 3D ontwerpen gemaakt en
uitgeprint kunnen worden.

P.S.:
Heb je een ticket en kun je toch niet komen, laat het
ons dan zo snel mogelijk weten. We kunnen dan weer
iemand van de wachtlijst blij maken.
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HOOFDLUISCONTROLE

VANUIT DE OUDERVERENIGING / DE BASSIE

Op woensdag 21 februari 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.

Wat een gezelligheid bij het darttoernooi!
Gefeliciteerd Damian uit groep 7A met het behalen
van de eerste plaats!

10 GOUDEN VOORLEESTIPS
Plezier in lezen, het begint al heel jong!
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt
de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling.
Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen
is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn
plezier leest, wordt een goede lezer die het makkelijker
heeft op school. Ouders spelen hierin een belangrijke
rol. Daarom in de bijlage bij deze ouderkrant tien
gouden voorleestips.

Deze maand staan de
filmavonden weer op het
programma. Op woensdag
21 februari en donderdag
22 februari kunnen
hiervoor na school weer
kaartjes gekocht worden in
de aula, de filmavonden
zelf zijn op 7, 8 en 9 maart.
De uitnodiging volgt, maar
zet het alvast in uw
agenda!
Tot ziens!

VANUIT DE ZORGBOOG:
Cursus “Mindfulness voor jonge ouders”
Waar vind jij de rust binnen je jonge gezin?
Momenten van inspanning vragen om momenten van
ontspanning. Maar wanneer en hoe?
Beter luisteren naar je lichaam
In deze cursus leer je de rust bij jezelf te vinden.
Door beter naar jezelf en je lichaam te leren
luisteren. Om zo bewuster met jezelf en je omgeving
om te gaan. Wat resulteert in een positieve
sfeer en een gelukkig gevoel.
Cursusdata, kosten en aanmelden
De cursus start op woensdag 7 februari om 20.00 uur in
Helmond en bestaat uit vijf lessen van 1,5 uur
(21, 28 februari, 7 en 14 maart 2018).
De kosten bedragen € 99,- voor leden van
Zorgboogextra. Als je geen lid bent betaal je € 110,-.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
cursussendiensten@zorgboog.nl of telefonisch via
telefoonnummer 0492-504821.

