Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hopelijk heeft iedereen genoten van de meivakantie! We zijn inmiddels vol energie aan de laatste
periode van dit schooljaar begonnen. Daarin staan traditiegetrouw nog een aantal leuke
activiteiten te gebeuren. Daarnaast wordt in elke klas nog hard gewerkt om de doelen van de
leerlingen te halen en letterlijk en figuurlijk naar volgend leerjaar te groeien.

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

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag na de vakantie staat We vertrouwen elkaar weer centraal.
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en
leuker. Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.
INSCHRIJVEN WANDELVIERDAAGSE LAATSTE KANS!
De wandelvierdaagse van Helmond start op 22 mei.

A.s. vrijdag 10 mei van 8:15 – 8:45 uur is de allerlaatste mogelijkheid om in te schrijven
in de aula van school. 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.
(Graag gepast betalen. Pinnen is op school niet mogelijk)
Ouders die wel meewandelen, maar zelf geen medaille wensen, hoeven voor
zichzelf niets te betalen.
Op de laatste wandeldag (zaterdagmiddag) wordt een medaille uitgereikt.
De ouderraad zorgt voor een drankpost onderweg.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 19-20
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
2e paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 1 mei 2020
He-Pi vakantie
21 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
De planning van de studiedagen en studiemiddagen volgt binnenkort.
UITSLAG EINDTOETS GROEP 8
A.s. maandag 13 mei ontvangen de leerlingen van groep 8 een gesloten envelop met:
- Brief voor de leerling
- Brief voor de ouders/verzorger
- Formulier met de uitslag van hun eindtoets.

GETROUWD
In de meivakantie is juf Marèse met haar Mike getrouwd.
Wij wensen hen een stralende toekomst toe!

GROEPSVERDEPLING SCHOOLJAAR 2019-2020
Groep 1: juf Peggy
Groep 1: juf Gisela + juf Gabie

Groep 5: juf Milou + meneer Peter
Groep 5: juf Heidi + juf Femke

Groep 2: juf Iphi + juf Gaby
Groep 2: juf Femke D. + vacature

Groep 6: juf Anne + meneer Peter
Groep 6: meneer Stijn + juf Femke L

Groep 3: juf Marèse + juf Chantal
Groep 3: juf Monique + juf Ilse

Groep 7: juf Debbie + vacature
Groep 7: meneer Jorres + meneer Peter

Groep 4: juf Karin + meneer Peter
Groep 4: juf Ankie + juf Manon

Groep 8: juf Kitty + juf Angelique
Groep 8: juf Mary + juf Angelique

Praktijkkklas: juf Angelique
Topklas: juf Silvia
VindingRijk: juf Silvia

Taalklas 2: juf Mandy
Taalklas 3: juf Gabie
Ondersteuning: juf Mandy, juf Jolanda, juf
Netty, juf Petra

De vacatures staan op de website en zullen op diverse platforms worden gedeeld. Delen wordt
zeer gewaardeerd!

KANGOEROE-SPORTDAG KLEUTERS
Op dinsdag 14 mei 2019 doet de Silvester Bernadette met alle groepen 1 en 2 mee aan de
derde editie van de Giga Kangoeroedag: een grote kleutersportdag voor alle Helmondse
basisscholen georganiseerd door OEC Korfbal en Jibb+, op het veld van OEC (Braakse Bosdijk
1A). Op deze kleutersportdag gaan onze kleuters van 9.00-11.30 uur allerlei leuke spelletjes
doen. Ook zijn er diverse sportverenigingen aanwezig waar ouders informatie kunnen krijgen
over het sportaanbod dat er in Helmond is voor kleuters én over het thema gezonde voeding.
Ouders en verzorgers zijn van harte welkom om op deze dag te komen kijken naar hun kind.
Meer informatie over deze dag: oeckorfbal.nl/giga-kangoeroedag-2019

EEN BEWEEGVRIENDELIJK HELMOND-OOST
Kinderen en volwassenen verdienen een woonomgeving die inspireert en uitdaagt tot
bewegen en ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n woonplek er eigenlijk uit?
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd, ook in Helmond-Oost. Daarom gaat de gemeente
ze de komende jaren vernieuwen. Doel is om de speelruimte gevarieerd, eigentijds en
avontuurlijk maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de buitenlucht te
bewegen, ontdekken en ontmoeten.
Wat is nodig?
Wat is in Helmond-Oost nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken?
Daarover gaan medewerkers van Jibb+ en de LEV-groep in gesprek met kinderen tijdens en na
schooltijd. Om hen te inspireren en mee te denken. Is het schoolplein een plezierige plek om na
schooltijd te verblijven? Zijn de wandel- en fietsroutes van huis naar school veilig en
aantrekkelijk genoeg? De inbreng en ideeën van de kinderen verwerken we in een eerste
voorstel.
Ook bewoners nodigen we uit om hierover mee te denken. Kunt u iets bijdragen om de
speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de
bewonersavond in uw wijk!
U bent van harte welkom op 28 mei van 19.30 tot 21 uur.
De bewonersavond wordt gehouden in het Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1. De zaal is
open om 19.15 uur.
We starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente.
Daarna gaan medewerkers van de Gemeente, JIBB+ en de LEV-groep graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

