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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar… met een korte terugblik op het jaar én informatie voor
volgend schooljaar. Bewaar deze nieuwsbrief dus goed!
Met een goed gevoel kijk ik als directeur-bestuurder terug op het afgelopen schooljaar. Samen
met collega’s, kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners zijn er weer een heleboel
zaken ontwikkeld, mooie activiteiten georganiseerd en plannen in gang gezet. Ik denk aan de
opening van het schooljaar, de “nieuw(school)jaarsreceptie” in de groepen, kind-ouder-leerkrachtgesprekken, de Bieb Op School waaruit duizenden boeken zijn geleend, de schoolfruitactie
waarmee we 20 weken lang gratis fruit voor alle kinderen kregen, het beweegdiploma voor al
onze kleuters en de vele gratis naschoolse activiteiten voor kinderen, waaronder sport, muziek,
techniek en koken, het inspectiebezoek waarvoor we de beoordeling “goed” verdienden, het
jubileumboekje, de open dag, de reünie en de gevelprint t.g.v. het 65-jarig jubileum.
De jaarlijkse schoolreis is voor veel kinderen
een hoogtepunt, maar ook de slaapfeesten, de
afscheidsavond van groep 8 en de
schoolkampen in groep 3, 5 en 8 waren weer
uitschieters dit jaar. Daarnaast zijn een aantal
inhoudelijke plannen door diverse
werkgroepen ontwikkeld en uitgevoerd om
voor kinderen nog meer kwaliteit, duidelijkheid,
plezier enz. te bieden op taal-, lees- en
rekenbied. Coöperatief leren is intussen een
doorgaande lijn in onze school. We leren kinderen op een gestructureerde manier samen te
werken, omdat het een belangrijke vaardigheid is in onze maatschappij.
De welverdiende vakantie komt intussen in zicht voor iedereen…
We vinden het fijn om u persoonlijk een fijne vakantie te wensen. Daarom bent u op vrijdag
5 juli welkom in de klas(sen) van uw zoon/dochter. De poort gaat om 12:00 uur uur open.
Om 12:30 uur start de vakantie voor alle leerlingen! Iedereen gaat via het plein en de poort de
vakantie in.
Alle kinderen zien we op maandag 19 augustus graag weer terug om het nieuwe schooljaar te
openen om 8:25 uur! Ouders zijn uiteraard van harte welkom bij deze opening.
Met zonnige groeten wens ik u allemaal een fijne vakantie toe,
Monique van Ekert – directeur-bestuurder
VERTREK JUFFROUW KITTY
Na 25 jaar basisonderwijs en 17 jaar lesgeven op B.S. Silvester-Bernadette
gaat juffrouw Kitty ons verlaten. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan in het
speciaal basisonderwijs, op De Taalbrug. Voor onze school is het een
aderlating dat ze vertrekt, maar we gunnen het haar natuurlijk van harte.
In de vakantie neemt het team nog afscheid van juf Kitty.

SUCCES SAMENLOOP VOOR HOOP
Team Silvester-Bernadette met ouders, oud-leerlingen en ambassadeurs van onze school kijkt
met veel voldoening terug op de Samenloop voor hoop in Helmond afgelopen weekend. Ook de
kinderloop was een succes! We hopen dat daar volgende keer nog meer leerlingen van onze
school aan mee zullen doen.
De opbrengst van dit evenement bedroeg in totaal € 101.405,- Een fantastisch bedrag

waarvan een deel naar inloophuis De Cirkel in Helmond gaat.
Wij bedanken iedereen die zijn / haar steentje heeft bijgedragen aan de organisatie en
aan de opbrengst!

ORGANISATIE ’19-‘20
Voor de volledigheid nog een keer het overzicht van de groeps- en taakverdeling volgend
schooljaar:
Groep 1: juf Peggy
Groep 1: juf Gisela* & juf Gabie
*ziektevervanging juf Annetta
Groep 2: juf Iphi & juf. Gaby
Groep 2: juf Femke D. & juf Peggy
Groep 3: juf Monique & juf Ilse
Groep 3: juf Marèse & juf Chantal
Groep 4: juf Ankie & juf Manon
Groep 4: juf Karin & meneer Peter
Groep 5: juf Milou & meneer Peter
Groep 5: juf Heidi
Directeur-bestuurder
Teamleiders:
Interne begeleiders:
Anti-pest coördinator:
BHV-ers:

Cultuur coördinator:
Gedragsspecialisten:
ICT specialisten:
Leesspecialisten:
Rekenspecialisten:
Specialist meer- en
hoogbegaafdheid:
Specialist onderwijsontwikkeling:
Techniek en creacoördinator:
Vakleerkracht gym:
+ coördinatie verlengde
schooldag
Leerkr. ondersteuner:
Onderwijsassistenten:
Onderwijsondersteuners:
Secretaresse:

Groep 6: juf Anne & meneer Peter
Groep 6: meneer Stijn & juf Femke L
Groep 7: juf Debbie & juf Romy
Groep 7: meneer Jorres & meneer Peter
Groep 8: juf Mary & juf Angelique
Groep 8: meneer Geert & juf Angelique
Taalklas groep 2: juf Mandy
Taalklas groep 3: juf Gabie
Top/taalklas groep 7: juf Silvia
VindingRijk: juf Silvia
Praktijkklas: juf Angelique

Monique van Ekert
José van Gogh - onderbouw, Dick Althuizen - bovenbouw
Eveline Vlems, Bernadette van Veghel en Regine de Vries
Bernadette van Veghel
Dick Althuizen, Femke van Laarhoven, Nick van der Aa,
Mary Derks, Debbie Staals, Marga Sars, Marèse van Gestel,
Stijn Kuipers, Karin van Vroonhoven
Peggy Hezemans
Bernadette van Veghel, Regine de Vries
Stijn Kuipers, Marèse van Gestel
Silvia van de Hoeven, Gaby Teluy
Mary Derks, Iphi v.d. Wijdeven
Regine de Vries
Milou Hikspoors
Petra Boetzkes
Nick van der Aa

Petra Boetzkes
Mandy Brakels, Jolanda van Amersfoort, Netty Branten
Pieter van der Weijden, Malou Labos, Conny Kuijpers
Marga Sars

BELANGRIJKE DAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Schooljaar ‘19-’20 start voor de kinderen op maandag 19 augustus.
* Op woensdag 28 augustus zijn alle ouders en verzorgers welkom op school en in de klas
Noteer de datum alvast in uw agenda a.u.b.
=> 11:15 - 11:45 uur: Informatiebijeenkomst voor ouders over M5, anti-pest-aanpak van school
en uitleg over de nieuwe schoolapp in de aula.
=> Vanaf 11:45 uur: Nieuw(school)jaarsreceptie in elke klas: Een kijkje in de klas en
kennismaken met de nieuwe leerkrachten.
=> Vanaf 11:45 uur: Informatiemarkt op het plein.
Op deze dag ontvangt elk gezin een envelop met o.a. de kalender / schoolgids en andere
belangrijke informatie voor het nieuwe schooljaar.

BELANGRIJKE DAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
e
2 paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2020
He-Pi vakantie
21 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
Studiedagen team:

12 sept, 27 nov, 6 dec, 5 febr. 4 mei, 23 juni.
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Studiewerkmiddagen team: 3 okt., 4 nov., 28 jan., 19 mrt.
Op deze data zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.

SCHOOLTIJDEN
De schooltijden blijven als volgt:
maandag
08.30 – 14.45 uur
dinsdag
08.30 – 14.45 uur
woensdag
08.30 – 12.30 uur
donderdag
08.30 – 14.45 uur
vrijdag
08.30 – 12.30 uur
08.00 uur:
08.15 uur:
08.25 uur:
08.30 uur:

poort open
toezicht op de speelplaats
bij de eerste bel gaan de kinderen naar de klas.
bij de tweede bel beginnen de lessen. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is a.u.b.?

In de ochtend hebben wij 3 pauzetijden:
Groepen 7 en 8 van 10.00 – 10.15 uur
Groepen 5 en 6 van 10.15 – 10.30 uur
Groepen 3 en 4 van 10.30 – 10.45 uur
De kleuters spelen op een eigen speelplaats buiten.

GYMROOSTER SCHOOLJAAR ’19-’20
Dag:
Groep:
Maandag
Groepen 3, groepen 4, groepen 5
Dinsdag
Groepen 6, groepen 7, groepen 8
Woensdag
Groepen 3, groepen 4, groep 5M/P
Donderdag
Groepen 6, groepen 7, groepen 8 en 5H
Op maandag 19 augustus starten de gymlessen meteen! Zorg a.u.b. voor:
* Gymkleding * Gymschoenen *Handdoek!
Vanaf groep 3 douchen de kinderen na de gymles! Als sportieve en gezonde school vinden we
het waardevol deze gezonde gewoonte mee te geven aan onze leerlingen.

Donderdag 4 juli:
Deze dag staat in het teken van afscheid nemen. Er staan 2 dank-je-wel vieringen op het
programma: 8:30 uur DANK JE WEL VIERING
Groep 1P , 2 M/F, 3 M/G, 4P/A, 5M/F, 6A, 7 J
13:30 uur DANK JE WEL VIERING
Groep Start S/J,1 A/G, 2I/G, 3 C, 4K/A, 5H/F, 6S, 7D/M
RUNde
FOR
KIKA EINDHOVENtreden de genoemde groepen op om ouders te bedanken.
Tijdens
dank-je-wel-vieringen
Ouders en verzorgers zijn dan ook weer van harte welkom!
Het was zondag 1 juli een fantastische zomerse dag in het IJssportcentrum tijdens Run
Na afloop van de viering delen leerlingen uit de kinderraad attenties uit aan ouders die dit
KiKa Eindhoven. Circa 1000 runners liepen 10 km, 5 km of de KidsRun voor KiKa en
jaarhaalden
weer hebben
Dit varieert
vanop
ondersteuning
thuis
tot hulp
school. We zijn
daarbijgeholpen.
een fantastisch
bedrag
van 115.259,59
euro
voor op
KiKa!
blij en trots op alle hulp en bedanken iedereen daar hartelijk voor
2 kanjers van onze school hebben hieraan meegedaan:
Brian Rodriques uit groep 7 en Justin Rodriques uit groep 1
KLASBORD
De klasbordapp van alle groepen is in de eerste
vakantieweken nog te bekijken.
Aan het einde van de zomervakantie wordt deze app
gesloten.

EIGEN SCHOOLAPP
Na de zomervakantie starten we met een eigen schoolapp.
U ontvangt na de vakantie een flyer hoe u de app straks gratis kunt downloaden uit de
App Store / de Play Store.
Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 28 augustus wordt in de aula uitleg
gegeven over de inhoud en het gebruik van de nieuwe schoolapp. Tijd: 11:15 - 11:45 uur
voorafgaand aan de nieuw(school)jaarsreceptie. U komt toch ook?!

LEES JE WIJZER
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Lezen is een
onmisbare vaardigheid en tegelijkertijd een bijzonder
ontspannende bezigheid. Door te lezen, leren kinderen
zichzelf nieuwe woorden, ze leren zich verplaatsen in
verschillende personages en ze komen veel te weten
over de wereld waarin ze leven. Lezen maakt je wijzer!
Lezen kan binnen, buiten, bijna overal!

NOODGEVALLEN TIJDENS DE VAKANTIE
We hopen dat het voor niemand nodig is, maar in geval van nood kunt u school tijdens de
vakantie bereiken op het volgende e-mail adres: m.vanekert@sil-ber.nl

