Silvester -Bernadette Basisschool

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

Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De verkiezing van de sportiefste basisschool van Helmond is gewonnen door onze school!. Een
deskundige jury heeft alle scholen beoordeeld. Hoewel meedoen belangrijker is dan winnen, was
en is het toch erg leuk dat we weer een mooie titel en een prachtig beeld in de wacht hebben
gesleept! Het beeld staat op de balie in de hal, zodat iedereen het kan bewonderen.
Meneer Nick en stagiair meneer Jorg kregen van de schoolleiding een grote medaille, want een
groot deel van deze titel is hun verdienste!
Dankjewel aan alle leerlingen, ouders en collega’s voor jullie aanwezigheid en aanmoedigingen
vrijdagavond. Ook in de pers was er afgelopen weekend volop aandacht voor. Voor onze school
een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat We lossen het samen op! 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.

LETTERFEEST IN GROEP 3
Het is feest in groep 3!
In groep 3 zijn we alweer bezig met kern 6 van Veilig Leren
Lezen. Dat betekent dat de kinderen al bijna alle letters
hebben geleerd. Om dit te vieren organiseren de juffen van
groep 3 een letterfeest op donderdag 7 februari. We nodigen
alle ouders van deze groepen uit om 12.10 uur naar de
klassen te komen om samen dit feestelijke moment te vieren.

HERINNERING STUDIEMIDDAG TEAM
Op dinsdagmiddag 12 februari heeft het team een studiewerkmiddag. Alle leerlingen zijn om
12.30 uur uit. We vinden het fijn als u uw zoon/dochter op tijd komt ophalen!
De poort gaat om 12.15 uur open.

HERINNERING OPEN DAG VOORTGEZET ONDERWIJS
Op zondag 10 februari van 11.00 tot 15.00 uur is het zover! De jaarlijkse
open dag wordt dan gehouden. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn
met hun ouders/verzorgers welkom om nader kennis te maken met het
voortgezet onderwijs.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 die geïnteresseerd zijn, krijgen volgende week de brief mee
van het schoolvoetbaltoernooi. Inschrijven kan t/m 21 februari. Later inleveren kan niet!

LESBEZOEK VOOR OUDERS/VERZORGERS GROEP 8
Op woensdag 13 februari zijn de ouders en verzorgers van leerlingen in groep 8 welkom om
van 12.00 – 12.30 uur de les bij te wonen. Hierdoor krijgt u een beeld van het onderwijs op
school en het functioneren van uw zoon/dochter.

ACTIE BOEKHANDELS
Vanaf 8 februari houden de gezamenlijke boekhandels in Nederland weer
een mooie actie! Eén van de klassiekers onder de kinderboeken
“Kruistocht in spijkerbroek” van Thea Beckman is te koop voor slechts
€ 2,50. Het is een fantastisch kinderboek. Reserveren kan vanaf nu al
o.a. bij boekhandel De Ganzenveer.

AANKONDIGING WARME TRUIENDAG
In het kader van duurzaamheid nemen we deel aan de nationale
warme truien dag op vrijdag 15 februari.
Die dag wordt de verwarming op school een graadje lager gezet…
Kinderen en collega’s vragen we om een lekkere warme trui / vest
te dragen die dag.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal, Mijn naam is Indy Cox, Ik ben 16 jaar oud en ik volg de
opleiding onderwijsassistent op het ROC ter AA. Ik kom de eerste week
van februari een volle week stage lopen en de weken daarna loop ik hier
stage op donderdag en vrijdag tot aan de zomervakantie in groep 4K bij
Karin van Vroonhoven. Mijn doel voor later is docent worden op de
basisschool en ik wil er misschien nog een diploma voor remedial teacher
er naast. Ik zal wat meer over mezelf vertellen. Mijn hobby’s zijn
kickboksen en fitnessen. In mijn vrije tijd netflix ik graag, ben ik veel met
vriendinnen en shop ik heel graag. Verder heb ik ook al 14 maanden een
vriend. Ik heb super veel zin in de stage! Groetjes, Indy Cox
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is
Amin Abou Sena. Ik ben 19 jaar en ik woon in Helmond.
Momenteel zit ik in het 2e leerjaar van de opleiding
Onderwijsassistent op het ROC Ter AA in Helmond. Met
ingang van deze week ben ik stagiair op B.S. SilvesterBernadette. Ik loop mee met juf Mary in groep 8. Op
maandagen en dinsdagen ben ik aanwezig.
Ik kijk er naar uit om er een leuk, gezellig en vooral
leerzaam schooljaar van te maken.
Met vriendelijke groet, Amin

FESTIVAL VAN TALENT
Op 30 maart organiseert het festival van talent Hoogbegaafdheid in actie!
op het Eckart College in Eindhoven van 10.00 – 17.00 uur. Een dag voor
iedereen die met hoogbegaafdheid te maken heeft. Stel je op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen, bekijk die nieuwste materialen, laat je
voorlichten over diverse cursussen en opleidingen. Het Festival is dé plek
om te netwerken: er ontstaan elk jaar nieuwe ideeën vanuit de
ontmoetingen. Voor kinderen is het B-gebouw gereserveerd met allerlei
activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. Bij veel van deze activiteiten
is geen ouderbegeleiding nodig. Je kunt dan, na overleg met degene waar
je kind is, zelf naar een workshop gaan.

