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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
U hebt het wellicht al via via gehoord of op Facebook gelezen: Op
17 november 2018 organiseert een club van oud-collega’s, oudleerlingen en oud-ouders een grote reünie!
Onze school bestaat dit jaar al 65 jaar! Een mooie aanleiding voor
een reünie.
Misschien hebt u zelf op onze school gezeten en hebt u nog contact
met klasgenoten van toen… Mogelijk zijn contacten verwaterd, maar
vindt u het wel gezellig om mensen van toen weer te ontmoeten en
bij te praten over “Die goede oude tijd”
Noteer de datum alvast en volg de informatie via diverse social
media kanalen. Inschrijven kan binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert
Directeur-Bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 9 april staat We vertrouwen elkaar! centraal.
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen
te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken met
hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een ander te
denken of zaken in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven en staan
er daarom regelmatig bij stil.
THEATER HELDER
Op vrijdagochtend 6 april komt theatergroep Helder voor de leerlingen van groep 7 en 8 een
interactieve voorstelling verzorgen genaamd ´Cashen´.
Iedere leerling heeft wel iets wat hij erg graag wil hebben. Hoe bereikt hij dit doel, zo snel
mogelijk? Zo snel mogelijk maar wél zonder schulden... Want hoe voelt dat; het hebben van
schulden? In Cashen leren leerlingen, op een speelse en interactieve manier, bewuster omgaan
met geld.
Voor meer info: www.heldertheater.nl

INFO-AVOND KAMP GROEP 3 EN GROEP 5
Op dinsdagavond 10 april organiseren de leerkrachten en begeleiders
van de groepen 3 en 5 een informatieavond over de schoolkampen.
We vinden het belangrijk om iedereen goed te informeren. Het is fijn
als van elk kind één ouder/verzorger de informatie kan bijwonen.
Tijd: 19:00 – 20:00 uur.

OUDERKOFFIEKAMER
Woensdag 11 april vindt de volgende bijeenkomst van de ouderkoffiekamer plaats in het “Kwetternest”, rond 08.30 uur, als uw
zoon/dochter naar school komt. U komt toch ook? Voor een gezellig
praatje bij een kopje koffie/thee of om te praten over zaken die ter
tafel komen.
U bent van harte welkom. Ik hoop u te zien.
Met vriendelijke groet, juf. Margriet

INSCHRIJVEN WANDELVIERDAAGSE
Op 30 mei start de wandelvierdaagse van Helmond. Helaas voor groep 3 is dit tijdens hun
kampweek… Soms vallen zaken samen waar we als school geen invloed op hebben.
I.v.m. de drie weken meivakantie van onze school, organiseert de ouderraad de inschrijving voor
de vierdaagse al eerder.
Kinderen en ouders die gezellig 4 dagen 5 km per dag willen meewandelen onder de schoolvlag,
kunnen zich komende week inschrijven bij ouders van de ouderraad.
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene meedoen.
Inschrijven kan in de hal van school op:
Maandag 9 april: Van 8:30 – 9:00 uur en van 14:30 – 15:00 uur.
Woensdag 11 april: van 8:30 – 9:00 uur en van 12:15 – 12:45 uur.
Als u zelf niet kunt komen om uw kind aan te melden, geef uw kind dan een envelop met naam,
groep en het gepaste bedrag mee.
Inschrijven kost € 3,- per persoon. Dit moet bij inschrijving worden betaald. (Als het
kan gepast betalen. Pinnen is op school niet mogelijk)
Op de laatste wandeldag (zaterdagmiddag) wordt een medaille uitgereikt.
De ouderraad zorgt voor een drankpost onderweg.
Ouders die wel meewandelen, maar zelf geen medaille wensen, hoeven voor
zichzelf niets te betalen.
Na overleg met ouderraad en leerkrachten, hebben we besloten ook dit jaar als school niet in te
schrijven voor de 10 km. Mensen die graag deze afstand willen lopen, kunnen zich individueel
inschrijven bij de Leonardusspeeltuin.
We steunen het initiatief van de GGD “Ik loop op water” om het drinken van water tijdens de
vierdaagse te stimuleren. Aan deze campagne is een leuke wedstrijd gekoppeld waar kinderen
een mooie prijs mee kunnen winnen met/voor hun klas. Alle kinderen die zich opgeven,
ontvangen voor de wandelvierdaagse een bidon om deze ook te gebruiken. De meest originele
foto / vlog met de bidon levert een dansworkshop van Juvat Westendorp op. Uiteraard mag
iedereen de bidon na afloop houden en kan deze gebruikt worden tijdens de lunch op school.

THEORIE-EXAMEN VERKEER GROEP 7
Op donderdag 12 april leggen de leerlingen van groep 7 het
theorie-examen voor verkeer af.
Ter voorbereiding op het praktische examen is het wenselijk dat
kinderen de verkeersregels kennen.
Nog belangrijker is dat ze deze ook in praktijk kunnen toepassen,
want kinderen uit de bovenbouw nemen steeds vaker actief deel
aan het verkeer.
We wensen hen alvast succes met de voorbereidingen!

LERARENGALA EN DINER GROEP 7
Ter gelegenheid van de verjaardagen van de juffen en meneer van
groep 7, worden alle groep 7 leerlingen donderdagavond 12 april
om 18.00 uur in hun mooiste outfit op school verwacht voor een
heerlijk diner en galafeest.
De avond eindigt om 21:00 uur. We gaan er met z’n allen een
feestelijke, leuke en gezellige avond van maken.
Op vrijdag zijn de leerlingen vrij omdat de leerkrachten staken
en.
De leerlingen kunnen dan al vroegtijdig genieten van een langer
weekend.

BIEB OP SCHOOL
I.v.m. de staking op vrijdag 13 april, wordt de BIEB OP SCHOOL donderdag geopend.
Alle kinderen mogen op donderdag 12 april tijdens schooltijd ruilen.

.

STAKING 13 APRIL
Een jaar geleden tekenden de partijen van het PO-front een manifest voor minder werkdruk en
meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor
elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Het
is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.
Aan de andere kant is nog onduidelijk hoe de nieuwe bekostiging voor basisscholen eruit zal
zien. Dit kan een flinke bezuiniging betekenen... zelfs groter dan de extra impuls ter verlaging van
de werkdruk.
Op het gebied van salarissen komt de regering vooralsnog niet tegemoet aan de eis van
900 miljoen euro. Voor loonsverhoging is slechts 270 miljoen euro beschikbaar.
Over een nieuwe CAO wordt inmiddels onderhandeld.
Een belangrijke reden om nu ons standpunt te handhaven. Wij realiseren ons dat
het benodigde bedrag niet ineens getoverd kan worden, maar we verwachten wel
een plan om het gat met vergelijkbaar opgeleide collega's, bijvoorbeeld in het
voortgezet onderwijs, te dichten.
Dit is nodig om ons prachtige beroep (weer meer) aantrekkelijk te maken voor een nieuwe
generatie leerkrachten en hen ook te behouden t.b.v. kwalitatief goed onderwijs.
Er zijn nu al te weinig gekwalificeerde mensen om les te geven in het basisonderwijs. Elke school
zit verlegen om vervangers en past allerlei noodgrepen toe wanneer een collega ziek is, verlof
nodig heeft voor een afspraak in het ziekenhuis enz. Het voorspelde tekort zal nog verder
oplopen als er geen overheidsmaatregelen worden getroffen.
Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren, staken leraren basisonderwijs per gebied
op toerbeurt. Eerder heeft het noorden en het midden al in estafette gestaakt. Voor Brabant en
Limburg is de estafette-staking op vrijdag 13 april. B.S. Silvester-Bernadette zal die dag daarom
gesloten zijn voor alle leerlingen.
Voor vragen, opmerkingen en/of steunbetuigingen aan het team bent u van harte welkom!

KLEUTERMUSICAL GROEPEN 2
De groepen 2 gaan een echte musical opvoeren en wel de kleutermusical:

“Op reis met de kist…”
In "Op reis met de kist" gaan zus Anna en broer Joris op een regenachtige dag op zolder spelen.
Daar vinden zij dan een grote, oude kist. Als ze 'm openen zien ze dat er op het deksel allemaal
knopjes zitten. Waar zouden die voor zijn? Als Joris op een knopje drukt, begint de kist te
schudden. Als deze na een tijdje weer stil staat, is de zolder verdwenen en zijn Anna en Joris
plotseling in een ander land! Zo reizen broer en zus samen langs allerlei landen en overal maken
ze wel iets mee. Maar na een tijdje willen ze toch wel weer graag naar huis. Zou het ze lukken
om weer thuis te komen?
Het script is hier en daar aangepast zodat er meerdere rollen zijn en alle
kinderen mee kunnen doen. Niet alle kinderen vinden het fijn om op het toneel te
staan, dus zijn er ook rollen voor en achter de schermen. Wij hebben er
ontzettend veel zin in en ook de kleuters staan te trappelen om te beginnen. Er is
veel werk aan de winkel, er moeten decors gemaakt worden, liedjes en teksten
geoefend worden, kleding gemaakt en gepast worden etc. etc.
Op dinsdag 17 april gaan de kinderen de musical opvoeren. ’s Middags
voor de groepen 1 t/m 3 en de broertjes en zusjes die op school zitten,
’s avonds voor genodigden die kaartjes hebben. We zullen natuurlijk na
de uitvoering foto’s plaatsten in de nieuwsbrief, zodat u alsnog kan mee
genieten.

POOLSE MIDDAG BIBLIOTHEEK HELMOND
Op zaterdag 14 april van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt er een Poolse Middag georganiseerd in
de bibliotheek aan de Watermolenwal in Helmond. U krijgt van alles te horen over werken in
Nederland, maar wij beloven u ook een leuke middag met hapjes, drankjes, (Poolse) muziek
en gezelligheid. De kinderen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën in de
Makersbuzz of zich laten voorlezen in het Pools.
U kunt zich per mail aanmelden via maartje.vanmoorsel@levgroep.nl of
patrycja.mroz@levgroep.nl

FINALE CHA-CHA BOKAAL
Dansschool Reniers komt in week 13, 14 en 15 bij uw kind langs tijdens de gymles. In deze
lessen zullen de leerlingen in paartjes de Cha-Cha aangeleerd krijgen. Aan het einde van deze
lessenreeks wordt er een danswedstrijd gehouden bij Dansschool Reniers! Drie scholen zullen
strijden om de geweldige prijs, namelijk de Cha-Cha Bokaal! Een professionele jury zal
bepalen wie deze prijs in de wacht zal slepen. De wedstrijd zal plaatsvinden op zaterdag 14
april 2018 van 19.00 uur tot ± 21.00 uur. In verband met trainingen die plaatsvinden
voorafgaand aan de wedstrijd kunt u de zaal pas om 18.45 uur betreden.
Wij vinden het fijn om deze lessenreeks zo goed mogelijk af te sluiten en daar hebben we u bij
nodig!
Wil uw kind meedoen aan deze geweldige wedstrijd? Dan zien we u met uw kind graag op de
generale repetitie, welke plaatsvindt op donderdag 12 april om 16.30 uur bij Dansschool
Reniers op Nieuwveld 53.
U wordt tijdens de generale repetitie in de gelegenheid gesteld om maximaal 2 kaartjes per
kind te kopen, de kosten zullen € 1,50 per kaartje zijn. Indien er kaartjes overblijven kunnen
deze op vrijdag 13 april tussen 19.00 uur en 20.00 uur nog gekocht worden. In verband met de
beschikbare ruimte en veiligheid in de dansschool wordt er gekozen voor een maximaal aantal
toeschouwers en kinderen.

KORTE THEATERCURSUSSEN BIJ KUNSTKWARTIER
Zit jij ook vol (theater)energie? Kom dan spelen in ons Theaterhuis! Eind mei gaan drie korte
cursussen van start. Kijk snel op www.kunstkwartier.nl en doe mee!
 Hoi, Ik ben Annie! voor iedereen die volgend jaar naar groep 4 of 5 gaat, Eén les dans,
één les zang en één les toneel. Tijdens alle drie de lessen leer je stukjes uit de musical
Annie! start 25 mei.
 Musical Fun in the Sun, 9/12 jaar. In 4 lessen maak je een hele korte, zomerse
minimusical. start 1 juni
 Popperdepop, 9/12 jaar. Ontdek de poppenspeler in jezelf! Kom vier keer een pop
maken onder leiding van een docent en breng meteen daarna, samen met een
toneeldocent, de pop tot leven. start 6 juni
We zien je graag nog vóór de zomer in ons Theaterhuis aan de Kromme Steenweg 16!

WIJKHUIS DE LIER
Op dinsdag 10 april van 18.30 – 20.00 uur is er weer een knutselavond voor leerlingen van de
groepen 3 t/m 5. Wil je hieraan meedoen dan kun je je aanmelden aan de bar van wijkhuis de
Lier tot maandagmiddag 9 april 16.30 uur. De kosten zijn € 1,50.

