SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De laatste periode van dit schooljaar is ingezet. Twee maanden waar nog veel geoefend,
geleerd en ook getoetst wordt. Kinderen en collega’s zetten zich in om nog mooie sprongen in
ontwikkeling te maken en deze op het eindrapport te kunnen laten zien.
Het is fijn als u als ouder/verzorger zorgt dat uw kind dagelijks op tijd op school is en uitgerust
aan de dag kan beginnen. Hierbij kan het helpen om mobiele telefoons, laptops enz.,
waarover kinderen thuis beschikken alleen beneden te laten gebruiken, zodat bedtijd ook echt
slaaptijd is.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “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.

OUDERS/VERZORGERS WELKOM
Op dinsdagochtend van 8.20 - 8.35 uur is er wekelijks een inloopmoment voor
ouders in de kleutergroepen. U mag als ouder/verzorger in de klas meekijken en
samen met uw kind een werkje doen. Voor zowel ouder/verzorger als leerkracht
zijn deze momenten waardevol. Het is fijn om elkaar op deze manier regelmatig
even te zien en kort te spreken.

OUDERSTEUNPUNT
Het Oudersteunpunt is een ondersteuningsplatform van, voor en door ouders. Het biedt ouders
digitale en praktische informatie en ondersteuning op het gebied van opvoeden, ontwikkeling en
(passend) onderwijs. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband Helmond Peelland
PO. Alle samenwerkingsverbanden hebben in oktober 2020 de opdracht gekregen van
toenmalig Minister van Onderwijs Arie Slob, om een oudersteunpunt in te richten.
Vanuit de OPR (ondersteuningsplanraad) van ons samenwerkingsverband is een werkgroep
opgericht om het oudersteunpunt te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een informatieve
website, waar ouders antwoord kunnen vinden op allerlei soorten vragen die ze hebben op het
gebied van onderwijs en opvoeding. Ook geeft de website voorlichting en adviezen, zoals bv. tips
om je als ouder goed voor te bereiden op een gesprek met professionals. Dit alles met als doel om
ouders op een goede manier te informeren en de communicatie tussen ouders en school en/of
zorg soepel te laten verlopen.
De informatie op de website van het oudersteunpunt is verdeeld in vier categorieën:
•
Baby’s en peuters
•
Basisonderwijs
•
Speciaal (basis) onderwijs
•
De stap naar het voortgezet onderwijs
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Nieuws en wetenswaardigheden rondom de thema's opvoeding en (passend) onderwijs
worden gepubliceerd in de nieuwsrubriek.
In de rubriek ‘Onze activiteiten’ worden activiteiten in de regio vermeld die betrekking hebben
op een specifiek onderwerp op het gebied van opvoeding en (passend) onderwijs.
De informatie op de website is ook beschikbaar in andere talen.
Het oudersteunpunt heeft drie belangrijke doelen:
- Het informeren van ouders via de website, de Nieuwsbrief, social
media en door het organiseren van informatieavonden.
- Het ondersteunen van ouders door vragen te beantwoorden,
met ze mee te denken of ze op het juiste spoor te zetten in hun
zoektocht naar passende ondersteuning.
- Het signaleren van ervaringen en zorgen die ouders hebben op
het gebied van (passend) onderwijs en opvoeding en het in kaart
brengen van verbeterpunten en thema's waar ouders graag meer
aandacht voor willen hebben.
klik op deze link of ga naar: https://oudersteunpunt-swv.nl

WIST U DAT…
Kinderen die dagelijks een kwartier lezen en/ of worden voorgelezen:
- een grotere woordenschat opbouwen
- zich leren concentreren
- beter worden in taal en lezen
- meer leesplezier krijgen doordat ze beter worden in lezen
- beter scoren bij andere vakken

HOTSPOT HIGHTECH HELMOND – DE PEEL 11 JUNI
Er is een interactief programma. Je kunt o.a. je eigen sieraad maken, een luchtraket bouwen of
een wedstrijd zenuwspiraal spelen tegen een cobot.
Kan jij het snelste een technisch voetbal dribbelparcours afleggen of zo snel mogelijk
ontsnappen uit een escaperoom? YouTube, vloggen, social media…daar zit meer techniek
achter dan je denkt! Maar ontdek ook welke school past bij een technische opleiding, leerlingen
laten hun zelfgemaakte projecten zien. Ook wereldkampioenen Team Rembrandts en Solar
Team Eindhoven zijn aanwezig, de 1 met hun winnende robot en de ander demonstreert de
succesvolle zonneauto Stella Vie. Echt een dagje uit voor het hele gezin. Je gaat in ieder geval
met een tas vol (zelfgemaakte) technische gadgets en mega veel ervaring naar huis.
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