Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

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

Nog één schoolweek te gaan en dan is het alweer meivakantie. Intussen zijn we druk in de weer
met de planning van vakanties, studiedagen, groepsverdeling enz. voor volgend schooljaar. Dit is,
met de omvang van onze school, jaarlijks een uitdagende puzzel. Zodra we alles rond hebben,
informeren we u via de nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat We hebben plezier! 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.
LESBEZOEK OUDERS GROEP 4
Op maandag 15 april zijn de ouders en verzorgers van leerlingen in groep 4 welkom in de klas om
mee te doen met een activiteit van 14:15 - 14:45 uur. Op deze manier krijgt u een goede indruk
van het onderwijs in de groep van uw kind.

OUDERBIJEENKOMST GROEP 1 EN 2
Op dinsdag 16 april bent u van 08.25 tot 09.30 uur van harte welkom. Het is dan alweer de laatste
ouderbijeenkomst van dit schooljaar, die dit keer in het teken van motoriek staat. Wat kun je thuis
allemaal doen om de fijne motoriek spelenderwijs te stimuleren.
We beginnen in de groepen 1 en 2 waar de kinderen met motorische activiteiten bezig zijn en
waar u mag aansluiten om een kijkje te nemen. Om 09.00 uur gaan we (tot 09.30 uur) naar de
aula om tips en ideeën uit te wisselen en na afloop krijgt u een presentje.

VERKIEZING SPORTIEFSTE BASISSCHOOL VAN NEDERLAND
Gisteren vertrokken we ’s ochtends vroeg
om 7:00 uur al richting Zuid-Holland. De
leerlingen verzorgen daar een
podiumpresentatie en mochten twee
sportworkshops volgen: rope skipping en
beachvolleybal. Daarnaast mochten ze
zich in een ingerichte sporthal uitleven op
trampolines, een bobbelbaan en andere
spelvormen. Meneer Nick en juffrouw
Monique presenteerden onze school
samen met Aya uit groep 7 voor een
vakjury. Een aantal leerlingen was ’s avonds bij het jeugdjournaal in beeld en ook het Eindhovens
Dagblad besteedde aandacht aan de verkiezing en aan onze school. We kijken met een goed
gevoel terug op deze finaledag! We zijn trots op alle deelnemers, op hun sportieve gedrag en het
respect voor leerlingen van andere basis- en speciale scholen. We zijn blij met de 2e plaats! We
mogen ons weer twee jaar lang de op één na sportiefste school van Nederland noemen! De
gewonnen cheque van € 1250,- wordt besteedt aan sport- en spelmateriaal voor de kinderen!

PAASVIERINGEN
De paasviering vindt plaats op Witte Donderdag, 18 april. In alle klassen wordt uitgebreid aandacht
besteed aan het paasverhaal en elke groep verzorgt die dag een optreden dat in het teken staat
van het thema “Lente, een nieuw begin”. Kleine broertjes/zusjes zijn welkom tijdens de viering.
Als ouder kunt u zelf het beste inschatten of uw kind het de hele viering vol kan houden. Als blijkt
dat het niet lukt, vragen we u met uw kleintje de zaal (even) te verlaten, zodat de viering ongestoord
door kan gaan. Ouders / verzorgers zijn van harte welkom om te komen kijken. Het tijdschema:
Viering 1: 8:45 - 9:45 uur
Startgroep juf Susanne
gr. 1 juf Gisela/Angelique/Femke
gr. 2 juf Iphi/Gaby
gr. 3 juf Chantal
gr. 4 juf Karin/Ankie
gr. 5 juf Heidi/Femke
gr. 6 men. Stijn/juf Femke
gr. 7 juf Manon/Debbie
gr. 8 juf Mary/Ilse
Viering 2: 13:30 - 14:30 uur
gr. 1 juf Peggy
gr. 2 juf Femke/ Marèse
gr. 4 men. Peter/Ankie
gr. 5 juf Milou/Femke
gr. 7 men. Jorres
gr. 8 juf Kitty/Ilse

gr. 3 juf Monique/Gabie
gr. 6 juf Anne

We verzoeken u om op tijd aanwezig te zijn.
INSCHRIJVEN WANDELVIERDAAGSE
De wandelvierdaagse van Helmond start op 22 mei. I.v.m. de 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:

Wo 17 april: 8:15 - 8:45 uur en 12:15 - 12:45 uur
Do 18 april (vóór 1e en na 2e paasviering) 8:15 - 8:45 uur en 14:45 - 15:00 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.
(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.
Na overleg met ouderraad en leerkrachten, lopen we als school niet meer mee met 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 te gebruiken. Uiteraard mag iedereen de bidon na afloop
houden en kan deze gebruikt worden tijdens de lunch op school.
M.b.t. de wedstrijd:
* Maak met de bidon een originele foto of vlog over de ‘Ik loop op water’ vierdaagse;
* Stuur de foto of vlog uiterlijk 28 mei 2019 naar irenegruintjes@jibbplus.nl.
* De leerling(en) met de meest originele foto of vlog maakt met zijn/haar klas kans op een mooie
prijs met de klas;
* Jibb+ informeert op 29 mei 2019 de school met de winnende leerling/foto en zal deze ook op de
facebookpagina van Jibb+ plaatsen.
OUDERKOFFIEKAMER
Woensdag 17 april vindt de volgende bijeenkomst van de ouder-koffiekamer
plaats in het “Kwetternest”. Rond 8:30 uur; als uw zoon/dochter naar school
komt. Op de kalender staat deze gepland op 10 april, maar deze is een
week verschoven naar 17 april. U komt toch ook? Voor de gezelligheid en
om samen met anderen te praten over zaken die u belangrijk vindt. U bent
van harte welkom. Ik hoop u te zien. Met vriendelijke groet, juf. Margriet

