Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Het is een genot om te zien en horen met hoeveel enthousiasme collega’s en kinderen leren en
werken. We zijn met zijn allen erg blij dat we weer samen zijn en samen dingen kunnen doen.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond tel. 0492-523775
www.silvester-bernadette.nl

Als u op de hoogte wilt blijven, volg ons dan op Facebook, de Basisschool App of Klasbord. Deze
apps zijn gratis te downloaden uit de Play Store/App Store. Als u geen Facebook hebt, kunt u de
Facebookberichten van school toch zien in de Basisschool App.
Algemene informatie van school wordt verstrekt op de website, middels de nieuwsbrief, op
Facebook en middels de basisschool app. Met de Basisschool App kunt u ook ziekmeldingen
doorgeven (voor 8:30 uur) en t.z.t. inschrijven voor de kind-ouder-leerkracht-gesprekken.
Klasbord wordt door leerkrachten gebruikt om ouders een kijkje in de klas te geven. Ouders
kunnen op deze manier volgen wat kinderen leren, op welke manieren we oefenen enz.
Als het inloggen op een van de media niet lukt, neem dan even contact op met juf Marga op de
administratie: m.sars@sil-ber.nl /0492-523775 of met de leerkracht.
De meeste leerkrachten hebben al veel ouders gebeld /gevideobeld om het eerste contact te
leggen. Met sommige ouders krijgen we (nog) geen contact. We verzoeken iedereen daarom
vriendelijk om het invulformulier mee terug te geven, zodat we alle gegevens kunnen
actualiseren. Om samen het beste voor uw kind te kunnen doen, is het immers belangrijk dat we
elkaar informeren!

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

OUDERBIJDRAGE
Enkele jaren geleden hebben we de ouderbijdrage op onze school verlaagd naar € 5,- per kind
voor het hele schooljaar. Deze bijdrage wordt besteed aan:
- Sinterklaasviering + cadeautjes
- Kerstviering
- Traktaties met Carnaval, Pasen en Koningsspelen
- Drinken tijdens sporttoernooien en wandelvierdaagse
- Attentie voor de schoolverlaters van groep 8
Het betreft een vrijwillige bijdrage, maar we rekenen erop dat veel ouders het belangrijk vinden
dat de ouderraad en het team bovengenoemde zaken kunnen blijven organiseren voor de
kinderen.
We vragen u de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekeningnr. NL12RABO
017.10.93.968 t.n.v. ouderraad Silvester-Bernadette school. Vermeld de naam en groep van uw
kind(eren) erbij. De bijdrage kan ook contant worden betaald bij juf Marga op de administratie.

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat de volgende regel “We werken samen” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft

waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis
kunnen leren

HULP GEVRAAGD SNIJDEN SCHOOLFRUIT
We maken al een paar jaar dankbaar gebruik van de mogelijkheid
om kinderen 20 weken lang, 3 dagen per week gratis van
schoolfruit te voorzien. Afhankelijk van het fruit dat wordt geleverd,
komt daar behoorlijk wat werk bij kijken om bijna 400 porties te
snijden en te verdelen. Leerkrachten hebben daar tijdens lestijd
geen tijd voor en ook de conciërges kost het zoveel tijd dat andere
zaken zoals poetsen, opruimen, tuinonderhoud enz. in het
gedrang komen. De overweging is om dit jaar niet in te schrijven
voor het gratis fruit…
Omdat we als gezonde school kinderen toch graag een lekker
stukje groente / fruit gunnen tijdens de ochtendpauze, willen we
ouders/verzorgers vragen of zij één /twee/drie keer per week
samen met enkele andere ouders groente/fruit willen komen
snijden en verdelen. De dagen zijn nu nog niet bekend, maar
worden wel tijdig bekend gemaakt. Hoeveel tijd het kost, is
afhankelijk van hetgeen geleverd wordt. Dit weten we
doorgaans een paar dagen voor levering. We zijn enorm
geholpen als er ouders/verzorgers zijn die een paar uurtjes per
week tijd hebben om een bijdrage te leveren aan onze
gezonde school! Een gezond lichaam en een gezonde geest beïnvloeden elkaar immers
positief! We zijn erg blij dat 3 ouders zich hebben gemeld om te helpen met het snijden en
verdelen van fruit. Met 3 ouders kan het, maar we zouden het fijn vinden als er nog een
paar ouders/verzorgers zich beschikbaar willen stellen. Ook als u één dag of incidenteel zou
willen helpen.

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF
Verschillende verenigingen en instanties binnen Helmond werken samen om kinderen
kennis te laten maken met sport, muziek en cultuur. Vanaf 7 september worden de
informatieboekjes hierover uitgedeeld op school. Op 21 september om 9:00 uur start de
inschrijving op www.sportencultuurhelmond.nl

ZWEMVANGNETREGELING GEMEENTE
Zwemvangnet groep 6 t/m 8. Heeft een van uw kinderen in groep 6 t/m 8 nog geen
zwemdiploma? Dan kunnen de kosten voor het behalen van Zwemdiploma A bij Laco
Helmond deels vergoed worden. Deze vergoeding kan aangevraagd worden via
www.helmond.nl/zwemvangnet. Middels de zwemvangnetregeling van de gemeente
Helmond blijft er maandelijks voor de zwemles €10,- voor eigen rekening over. Wanneer u
een inkomensverklaring hebt kunnen deze kosten eventueel teruggevraagd worden via het
kindpakket bij Stichting Leergeld.

INLOOPSPREEKUUR GEZINS- EN JONGERENCOACHES
Op dinsdag 8 sept. Van 8:30 - 9:30 uur houdt gezins- en jongerencoach Wendy Bergman
inloopspreekuur op school. Als u voor uw kind(eren) of uzelf behoefte heeft aan
ondersteuning thuis of vragen m.b.t. de opvoeding, kom dan naar het spreekuur. I.v.m. de
corona-maatregelen even melden bij de balie. a.u.b.

M5
Wist u dat:
- Wij als school heel blij en trots zijn dat we werken met M5
- Juf Bernadette onze anti-pest coördinator is
- Juf Bernadette na elke vakantie een bezoekje brengt
aan elke klas om te vragen hoe het gaat en weer even
extra aandacht geeft aan dingen zoals de meldknop
- U thuis ook kunt melden
- U de knop kunt vinden op de pagina Silvester-Bernadette.nl

SPORTSTUIF HELMOND
Op zoek naar een sportieve BSO voor uw kind(eren)? Bij
Sportstuif Helmond bieden we wekelijks gevarieerd sport- en
spelaanbod aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar! Kinderen
zijn dol op dingen uitproberen en daar bieden wij ruimte voor.
Op deze manier kunnen kinderen ontdekken welke
sport/sporten ze leuk vinden, maar zijn ze ook in staat
talenten te ontwikkelen. Bovendien leren ze omgaan met: elkaar, respect, lol maken en winst
en verlies. Kinderen kunnen dagelijks kennismaken met Sportstuif. Ouders zijn natuurlijk ook
van harte welkom. Voor meer informatie, ga naar de website www.sportstuif.nl of stuur een
mail naar info@sportstuif.nl

JIBB+ BIJ UW KIND OP SCHOOL
Ook dit schooljaar is Jibb+ weer actief op de school van uw kind. Wij zorgen voor een gaaf
sport- en beweegaanbod en zijn betrokken bij de voedingseducatie. Jibb+ staat voor
‘Bewegen en gezonde voeding voor jong en oud’ en werkt samen met alle scholen in
Helmond. Op school komt een Jibb+´er 6 keer per jaar een sportclinic geven
(buurtsportcoach). Voor groep 1/2 verzorgt de Jibb+´er in totaal 16 bewegingslessen met
extra aandacht voor de motorische ontwikkeling. Daarnaast organiseren wij i.s.m.
sportaanbieders, in de wijk na schooltijd, en in vakanties sport- en beweegactiviteiten om
kennis te maken met nieuwe sporten. Daarnaast zijn er speciale beweegprogramma’s ter
bevordering van de gezondheid (bewegen met overgewicht) en motoriek (Jibb+ extra).
Op zondag 20 september organiseren wij voor de 5e keer de Dag van de Sportclub voor alle
sportaanbieders die hun ‘deuren’ open zetten. Iedereen kan zelfstandig of met het hele gezin
naar verschillende sportaanbieders toe om kennis te maken met diverse sporten. De
plattegrond met mogelijkheden ontvangen de kinderen via de school.
Overige Informatie over activiteiten in de wijk na school, of in vakanties die Jibb+ worden
georganiseerd, worden via school verspreidt door middel van stukjes voor nieuwsbrieven of
door middel van flyers. Kijk voor het actuele aanbod op www.jibbplus.nl /
www.sportencultuurhelmond.nl of volg ons op Facebook, Instagram en Twitter.
De Jibb+’er bij uw kind op school is:
René Taal
Buurtsportcoach Jibb+
renetaal@jibbplus.nl

