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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
We merken dat verschillende ouders net voor en/of net na de starttijd en eindtijd van school op
het trottoir voor school staan te roken. Iedereen begrijpt dat dit geen goed voorbeeld is voor
onze leerlingen. Veel rokers zeggen ook “Was ik er maar nooit aan begonnen” en tegen
jongeren wordt gezegd: “Begin er maar nooit aan”.
Voor onze leerlingen vragen we de rokers daarom om niet meer voor de ingangen van school
te roken. Geen kleine vraag, dat realiseren we ons, maar onze dank voor uw medewerking is
dan ook bij voorbaat al groot!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We lossen het samen op”
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 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.

BURGEMEESTERSONTBIJT
Op maandag 4 november mochten vijf leerlingen samen met meneer Nick bij het gezonde
schoolontbijt aanschuiven in het kasteel van Helmond, samen met burgemeester Blanksma.
De kinderen hebben ervan genoten!

‘CASHEN’ VOOR GROEP 7 EN 8
Op vrijdag 8 november voert theater Helder de voorstelling “Cashen” op voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8. Tijdens deze interactieve voorstelling worden leerlingen
uitgedaagd door Ronny Cash. Iedere leerling heeft wel iets wat hij of zij erg graag wil hebben.
Maar hoe bereikt hij/zij dit doel zo snel mogelijk? Snel, maar wél zonder schulden! Want hoe
voelt dat, het hebben van schulden? En op wat voor soort manieren speelt geld een rol in het
dagelijks leven en wat zijn ‘gezonde’ bestedingspatronen?
Keuzes maken en bewust omgaan met je geld staat bij deze interactieve spelshow centraal.
Gezond omgaan met geld blijkt gekoppeld te zijn aan een gezond verstand! Na dit interactieve
uur is er gegarandeerd een nieuwe kijk op geld.

SCHOOLFRUIT
Volgende week start de schoolfruitactie weer. 20 weken lang, ontvangen we drie soorten
groenten/fruit per week. Het doel is kinderen daarmee te stimuleren groente en fruit te eten en
nieuwe dingen te proeven. Zien eten, doet vaak eten.
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u daarom 20 weken lang niet zelf voor fruit te zorgen.
Wij laten enkele dagen voor de uitdeeldag weten wat het fruit wordt, zodat u in geval van,
bijvoorbeeld een allergie toch zelf fruit mee kunt geven. Zelf (extra) fruit meenemen mag
natuurlijk gerust.
We kunnen deelnemen aan de schoolfruitactie dankzij een Europese subsidie. Voor ouders en
school is het gratis!

TALENTENDAG
Op vrijdag 15 november vindt de eerste talentendag van dit schooljaar plaats. Kinderen volgen
die dag twee worksops. Hiervoor hebben ze eerder al voorkeuren mogen opgeven.
Veel teamleden en ouders hebben weer fantastische activiteiten voorbereid waar kinderen hun
talenten kunnen laten zien. Als u het leuk vindt om te helpen tijdens deze dag, en hebt u zich nog
niet eerder aangemeld, loop dan even binnen bij de leerkracht. Het belooft een bruisende en
vooral ook weer gezellige dag te worden. Wie wil daar nou niet bij zijn?!

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Denkt u aan het invullen en inleveren van de tevredenheidspeiling a.u.b.?
Ouders die de ingevulde lijst inleveren bij juffrouw Marga op de administratie, ontvangen een
kleine attentie voor de moeite en als blijk van waardering!
Alle lijsten worden uiteraard anoniem verwerkt. Dit gebeurt door een extern bureau. Een aantal
vragen zijn standaardvragen. Hierdoor kunnen we de uitslag voor een groot deel vergelijken met
andere scholen in Nederland.
MUZIEKCONVENANT HELMONDSE BASISSCHOLEN
Op woensdag 20 november komt koningin Maxima naar Helmond. Zij is, net als burgemeester
Blanksma, ambassadeur van het project “Meer muziek in de klas”. Diverse Helmondse scholen,
het Kunstkwartier en Pedagogische Hogeschool De Kempel werken samen om muziekonderwijs
een impuls te (blijven) geven. Namens onze school zijn juffrouw Peggy (interne cultuur
coördinator) en juf Monique (directeur-bestuurder) uitgenodigd om het convenant in het bijzijn van
koningin Maxima te ondertekenen.

ONDERWIJSSTAKING
We zijn met een flinke delegatie van het team naar Eindhoven
geweest om tijdens de regiobijeenkomst onze stem te laten horen.
Hopelijk haalt het uit en gaat de overheid inzien dat onderwijs niet
als kostenpost, maar als belangrijke investering voor de toekomst
gezien moet worden. De toekomst van uw kinderen / onze
leerlingen en daarmee ook van de de toekomstige maatschappij.
Zonder onderwijs geen dokters, hulpverleners, kappers, agenten, enz.

KNUTSELEN IN WIJKHUIS DE LIER
Op dinsdagavond 12 november kunnen leerlingen van de groepen 3 t/m 5 zich
inschrijven om een trekpop te maken van een piet, clown of piraat. De avond is
van 19.30 - 20.00 uur en je kunt je tot maandag 16.30 uur aanmelden aan de bar
van wijkhuis De Lier
van Kinsbergenstraat 1. Eén keer meedoen kost €1,50 maar je kunt ook een
strippenkaart voor 3x kopen, dat kost €4,00.

EVEN VOORSTELLEN
Sinds kort heb ik zitting genomen in het bestuur van de SilvesterBernadetteschool. Middels onderstaand stukje wil ik me graag
voorstellen. Mijn naam is Ger Koppenens, bijna 64 jaar en geboren en
getogen Helmonder.
Na de lagere school en de HAVO ben ik gaan studeren aan
Pedagogische Academie ‘De Kempel’ te Helmond. In 1976 ben ik daar
geslaagd. Mijn afstudeeropdracht ging over Helmond. Praktisch hield
dit in dat ik een project geschreven heb over Helmond bestemd voor
de bovenbouw van de basisschool. Dit project heb ik uit mogen voeren
in de 5e klas van de Silvester-Bernadetteschool. Dit was mijn eerste
kennismaking met deze school.
Na een half jaar gewerkt te hebben op b.s. De Goede Herder heb ik in 1977 mijn dienstplicht
vervuld bij het wapen der Koninklijke Marechaussee. Door bemiddeling van toenmalig
directeur Tin Coolen, ben ik vervroegd uit militaire dienst kunnen komen om te gaan werken
op de Silvester-Bernadette. In de 8 jaren die volgden, heb ik met veel plezier op deze school
gewerkt en heb ik altijd contact gehouden met een groot aantal collega’s, nu ex collega’s.
Vanaf 1986 ben ik werkzaam geweest in Brouwhuis. Samen met de directeur en een
kleuterleidster heb ik b.s. De Vlier mogen stichten, wat een fantastische ervaring is geweest.
Op deze school ben ik naast leerkracht en Interne Cultuur Coördinator jaren adjunct
directeur geweest. Sinds 1 augustus ben ik vervroegd uit dienst getreden.
Ik ben een echt verenigingsmens. In de bloemenwijk ben ik o.a. betrokken geweest bij de
oprichting van de buurtvereniging, een toneelgroep en peuterspeelzaal ’t Stekje’.
Momenteel ben ik betrokken bij het Kasteel van Sinterklaas, ben voorzitter van het
Helmonds Vocaal Ensemble en lid van carnavalsvereniging OLUM, waar ik in het verleden
vorst en voorzitter ben geweest. Ook ben ik programmamaker bij Omroep Helmond. Sinds
1 november ben ik kasteelgids geworden wat inhoudt dat ik rondleidingen ga verzorgen in
het Helmondse kasteel.
Met veel plezier begin ik aan deze klus en hoop velen van U in de toekomst te mogen leren
kennen.
Ger Koppenens

