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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Nog één schoolweek te gaan en dan is het alweer meivakantie… Deze duurt dit schooljaar drie
weken bij ons op school. Dit omdat we een paar dagen hebben geclusterd om te voorkomen dat
kinderen na de meivakantie drie dagen naar school moesten en dan weer twee dagen vrij zouden
zijn met Hemelvaart. Volgend schooljaar valt dit anders. Na de meivakantie kunt u in de
nieuwsbrief lezen hoe de schoolvakanties dan zijn gepland.
Intussen zijn we druk in de weer met de groepsverdeling 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

DROEVIG BERICHT
Vanmorgen hebben we het droevige bericht ontvangen dat Monique van Hout,
moeder van Maud uit groep 7 en Bram uit groep 4 op te jonge leeftijd is
overleden. Wij zijn zeer geraakt door dit droevige bericht. We leven mee met
haar partner Leo en de kinderen. Als school zullen we ons inzetten om hen zo
goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd.

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 16 april staat de regel “We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

INFORMATIEBIJEENKOMST GROEP 1-2 OVER MOTORIEK
Dinsdag 17 april van 8.30 tot 09.45 uur.
Van 08.30 tot 09.00 uur mag u eerst een kijkje komen nemen
in de groepen 1 waar de kinderen met allerlei motorische
activiteiten bezig zijn. Om 09.00 uur gaan we naar de
personeelskamer, waar we gaan kijken naar filmpjes over de
motorische ontwikkeling en materialen om de fijne motoriek
te stimuleren. U bent van harte welkom!
“Kijk wat ik kan” boekjes voor groepen 1 en 2
Van 16 t/m 19 april kunt U bij juffrouw José weer een werkboekje ophalen om in de meivakantie
samen met Uw zoon/dochter aan de slag te gaan.
Na de vakantie mogen ze het werkboekje weer mee naar school nemen.

2E PRIJS SCHOOLVOETBALTOERNOOI
Vorige week heeft het schoolvoetbalteam van
groep 7/8 een knappe 2e plaats bemachtigd
tijdens het Helmondse schoolvoetbaltoernooi.
De spelers waren goed op dreef en speelden
ook in de finale de sterren van de hemel, maar
misten een paar kansen. Uiteindelijk kwam het
op strafschoppen aan en won ons team zilver!
Een knappe prestatie! Waar we als school
het meest trots op zijn, is het sportieve gedrag
dat het hele team liet zien! Daarvoor verdienen
ze dikke complimenten en krijgt de beker een
gouden randje!

PERSBERICHT “WIJ ZIJN STAPEL OP REKENEN”
Onlangs stond onze school een hele dag in het teken van rekenen tijdens de grote rekendag. In
weekblad Traverse is hieraan afgelopen week een halve pagina besteed. Via de volgende link
kunt u het artikel lezen:
https://www.nieuwsblad-traverse.nl/nieuws/algemeen/397488/-wij-zijn-stapel-op-rekenen

LAATSTE WEEK SCHOOLFRUIT
Volgende week eindigt de schoolfruitactie. We kregen 20 weken lang
(drie dagen per week) fruit voor de hele school.
Na de meivakantie vragen we u zelf te zorgen voor een stuk fruit
voor uw zoon / dochter.
We zijn een sportieve en gezonde school en daar past een lekker en gezond stuk fruit voor in de
pauze bij. Zoals het ontbijt ’s ochtends belangrijk is voor de nodige energie en het
concentratievermogen, geeft ook een gezond tussendoortje dat voor het tweede deel van de
ochtend. Een stuk fruit geeft de energie daarna een tijd langer af aan de hersenen en het lichaam
dan bijv. koek. Een koek geeft een snelle piek, maar daarna juist een dip. Daarom verkiezen we
op onze school stuk fruit boven andere tussendoortjes.
POOLSE MIDDAG BIBLIOTHEEK HELMOND
Op zaterdag 14 april van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt er een Poolse middag georganiseerd in
de bibliotheek aan de Watermolenwal in Helmond. U krijgt van alles te horen over werken in
Nederland, maar wij beloven u ook een leuke middag met hapjes, drankjes, (Poolse) muziek en
gezelligheid. De kinderen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën in de Makersbuzz
of zich laten voorlezen in het Pools. U kunt zich per mail aanmelden via
maartje.vanmoorsel@levgroep.nl of patrycja.mroz@levgroep.nl
FINALE CHA-CHA BOKAAL
Onze leerlingen van de groepen 4 en 5 hebben de afgelopen weken tijdens de gymles hard
geoefend om de cha cha cha aangeleerd te krijgen. Aan het einde van deze lessenreeks wordt er
een danswedstrijd gehouden bij Dansschool Reniers! Drie scholen zullen strijden om een
geweldige prijs, namelijk de Cha-Cha Bokaal! Een professionele jury zal bepalen wie deze prijs in
de wacht zal slepen. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 14 april 2018 van 19.00 uur tot ±
21.00 uur. In verband met trainingen die plaatsvinden voorafgaand aan de wedstrijd kunt u de
zaal pas om 18.45 uur betreden.
Wil uw kind meedoen aan deze geweldige wedstrijd? Dan zien we u met uw kind graag op de
generale repetitie, welke plaatsvindt op donderdag 12 april om 16.30 uur bij Dansschool
Reniers op Nieuwveld 53.
U wordt tijdens de generale repetitie in de gelegenheid gesteld om maximaal 2 kaartjes per kind
te kopen, de kosten zijn € 1,50 per kaartje. Indien er kaartjes overblijven, kunnen deze op vrijdag
13 april tussen 19.00 uur en 20.00 uur nog gekocht worden. In verband met de beschikbare
ruimte en veiligheid in de dansschool, wordt er gekozen voor een maximaal aantal toeschouwers
en kinderen.

.

STAKING 13 APRIL
Een jaar geleden tekenden de partijen van het PO-front een manifest voor minder werkdruk en
meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor
elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting. Het
is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school.
Aan de andere kant is nog onduidelijk hoe de nieuwe bekostiging voor basisscholen eruit zal
zien. Dit kan een flinke bezuiniging betekenen... zelfs groter dan de extra impuls ter verlaging van
de werkdruk.
Op het gebied van salarissen komt de regering vooralsnog niet tegemoet aan de eis van
900 miljoen euro. Voor loonsverhoging is slechts 270 miljoen euro beschikbaar.
Over een nieuwe CAO wordt inmiddels onderhandeld.
Een belangrijke reden om nu ons standpunt te handhaven. Wij realiseren ons dat
het benodigde bedrag niet ineens getoverd kan worden, maar we verwachten wel
een plan om het gat met vergelijkbaar opgeleide collega's, bijvoorbeeld in het
voortgezet onderwijs, te dichten.
Dit is nodig om ons prachtige beroep (weer meer) aantrekkelijk te maken voor een nieuwe
generatie leerkrachten en hen ook te behouden t.b.v. kwalitatief goed onderwijs.
Er zijn nu al te weinig gekwalificeerde mensen om les te geven in het basisonderwijs. Elke school
zit verlegen om vervangers en past allerlei noodgrepen toe wanneer een collega ziek is, verlof
nodig heeft voor een afspraak in het ziekenhuis enz. Het voorspelde tekort zal nog verder
oplopen als er geen overheidsmaatregelen worden getroffen.
Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren, staken leraren basisonderwijs per gebied
op toerbeurt. Eerder heeft het noorden en het midden al in estafette gestaakt. Voor Brabant en
Limburg is de estafette-staking op vrijdag 13 april. B.S. Silvester-Bernadette zal die dag daarom
gesloten zijn voor alle leerlingen.
Voor vragen, opmerkingen en/of steunbetuigingen aan het team bent u van harte welkom!
OUDERAVOND: MIJN KIND HEEFT AUTISME…. WAT NU?
Op 19 april 2018 houdt het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO een ouderavond over
dit thema onder de titel “Mijn kind heeft autisme… Wat nu?” De avond gaat over wat te doen als
er een vermoeden van of diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind
hulp krijgen? Wat zijn de regelingen? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe wordt dat
bekostigd? Welke vragen kun je stellen?
Op deze avond zal Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant, samen
met een medewerker van de gemeente Helmond en van het Regionaal Autisme Centrum meer
hierover vertellen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. Er zal ook informatie aanwezig zijn van
de Nederlandse Vereniging voor Autisme. (NVA)
De ouderavond is op donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de
Antoon van Dijkschool aan de Berkveld 19 in Helmond. Ouders en professionals kunnen zich
aanmelden bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO via
i.houthooft@swv-peelland.nl
KONINGSSPELEN
Op vrijdag 20 april hebben we bij ons op school weer de
jaarlijkse Koningsspelen georganiseerd voor de kinderen.
De schooltijden voor die dag blijven ongewijzigd.
Kinderen van de groepen 1 tot en met 5 kunnen om 12.30 uur
op de speelplaats worden opgehaald. Kinderen van de groepen 6,
7 en 8 mogen worden opgehaald bij het handbalveld van Swift.
Als zij zelf naar huis mogen, is dat ook prima.
Een aantal punten die voor deze dag van belang zijn:
 We nemen als school deel aan het Koningsontbijt, dus thuis ontbijten hoeft niet.
 Alle kinderen nemen een eigen bord en mes mee; liefst van plastic en graag voorzien van
naam en groep.
 Kinderen krijgen die dag allemaal een appel. Als u het wenselijk vindt, kunt u ook nog een
eigen stuk fruit meegeven.
 Kinderen mogen, als zij dit willen, verkleed komen in het oranje en/of zichzelf schminken.
 Zorg voor sportieve kleding en schoenen die makkelijk zitten en tegen een stootje
kunnen.

