SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Op vrijdag 2 juli ontvangen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport.
Groep 8 ontvangt dit later tijdens de afscheidsavond.
Bij een aantal kinderen zit er, in de envelop bij het rapport, een brief met informatie over het
handelingsplan waar de leerkracht en evt. de onderwijsassistent samen met uw kind aan
hebben gewerkt. Deze brief is ter kennisname én ter ondertekening. De getekende brief
moet (liefst zo snel mogelijk) terug naar de leerkracht. Deze komt in het dossier van uw
kind, zodat de volgende leerkracht kan zien waaraan is gewerkt en hoe hij/zij daarmee verder
kan gaan. Leerkrachten die inschatten dat het belangrijk is om samen met ouders en kind nog
een gesprek te voeren n.a.v. het rapport en/of t.b.v. een goede start volgend schooljaar,
nemen contact op met de ouders.
Indien u als ouder zelf gesprek met de leerkracht van uw kind wenst, neem dan even contact
op om een afspraak te maken a.u.b.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij
een vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels
zijn en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken
zijn niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we
een belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook
op dit vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

HERINNERING STUDIEDAG 6 JULI
Op dinsdag 6 juli vindt de laatste studiedag van dit schooljaar plaats voor het
team. Deze staat in het teken van het analyseren van de leeropbrengsten van de
groepen. Op basis hiervan worden de ondersteuningsactiviteiten voor volgend
schooljaar ingedeeld en opgestart. Alle kinderen hebben op 6 juli een vrije dag!

JUFFENFEEST GROEP 3-4-5
Op maandag 5 juli vieren de leerkrachten van de groepen 3 t//m 5 hun
verjaardag. Voor de kinderen begint en eindigt de dag op de gewone tijd.
Cadeautjes zijn niet nodig! Leerkrachten worden altijd erg blij van zelfgemaakte
tekeningen en/of knutselwerkjes.

LAPTOP TE LEEN VOOR VAKANTIEPERIODE
Voor kinderen die in de vakantie af en toe willen blijven oefenen, hebben we een aantal
laptops te leen. Indien u hiervan gebruik wilt maken voor uw kind, kunt u contact opnemen met
meneer Dick op school om hier afspraken over te maken.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl
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DATUM DOORGESCHOVEN SCHOOLREIS
De schoolreis die dit schooljaar niet door kon gaan, wordt op woensdag
22 september ingehaald. Ouders die hiervoor nog moesten betalen, hebben
onlangs een brief ontvangen. Als u dit nog niet hebt gedaan, regel het dan
deze week nog even a.u.b.
Kinderen die na de zomervakantie starten mogen uiteraard ook mee.
Deze ouders zijn intussen gebeld om hen hierover te informeren.

INFO DOUBLEREN / DOORGAAN NAAR DE VOLGENDE GROEP
Met alle ouders van kinderen voor wie het advies van school is om een jaar over te doen, is
een afspraak gemaakt of heeft al een gesprek plaats gevonden. We vinden het belangrijk om
dit advies goed met ouders te bespreken en aan te sluiten op de gesprekken eerder in het
jaar. Wij hebben immers veel verstand van onderwijs en ouders kennen hun kind het best.
Bovendien: van een specialist in het ziekenhuis verwacht u ook uitleg bij de behandeling die
door hem/haar wordt geadviseerd.
Indien ouders niet akkoord gaan met advies van school, hebben ouders uiteraard de keuze
om eventueel een andere school te zoeken voor hun zoon/dochter. Indien zij dat niet willen of
deze poging niet slaagt, gaat een kind, onder voorwaarden, naar de volgende groep. Dit
betekent iets voor zowel het kind, de leerkracht en onderwijsondersteuners als de ouders. We
maken in zo’n geval afspraken over de voortgang en wederzijdse inspanningen: Leerkrachten
moeten hun aandacht immers over veel kinderen verdelen.

GRATIS VAKANTIEBIEB APP
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die
nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip!
Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en
luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen
gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met
boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of
verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online
Bibliotheek-app!

INFO ANNA THEATER
Yasmin Kevser, oud-leerling van onze Jeugdtheaterschool en leerling van de Willem de
Kooning Academie in Rotterdam, heeft een prachtige film gemaakt voor onze
Jeugdtheaterschool. Te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=9Bjmr4QchYI&t=9s.
“Anna Presenteert” op 17 en 18 juli
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van het cursusjaar 2020/2021
“Anna Presenteert”. Leerlingen spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Er worden de volgende voorstellingen gespeeld: de sprookjes Roodkapje, Doornroosje en De
Gelaarsde Kat. De jongerengroep speelt “De Regels Van Anna” geïnspireerd op de serie “De
Regels van Floor”.
Voor het volledige programma: www.annatheater.nl
Verwacht: Anna Producties speelt in oktober: ASSEPOESTER!
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