SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Een korte periode tussen twee vakanties in. Hopelijk heeft iedereen genoten van de afgelopen
weken en zijn de kinderen goed uitgerust. In alle groepen wordt weer hard gewerkt om de
draad op te pakken.
Sommige kinderen hebben in de vakantie lekker gelezen en ook andere leerstof geoefend, bij
anderen merken we dat zelfs na een korte vakantie er veel is weggezakt. Het is fijn als u thuis
het lezen en voorlezen blijft stimuleren. Hiermee helpt u uw kind(eren) echt verder!
Vriendelijke groeten, Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “Iedereen hoort erbij” centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen. Dat gaat
vaak goed, maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig
door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.

WANDELVIERDAAGSE 18 t/m 21 mei
We starten alle vier de dagen bij de Leonardus Speeltuin aan de Mgr. Swinkelsstraat (Weth.
Ebbenlaan). Op woensdag, donderdag en vrijdag moeten alle kinderen om 18.15 uur
aanwezig zijn. Om 18.30 uur beginnen we te lopen. We kunnen op niemand wachten!
Tussen 19.30 en 20.00 uur zijn we weer bij de speeltuin terug. De kinderen moeten daar weer
opgehaald worden.
De starttijd op zaterdag is om 13.00 uur. Uw kind moet dan om 12.45 uur aanwezig zijn. Op
zaterdag is de bekende bloemenintocht. De bloemenintocht vertrekt, na de route van 5 km,
vanaf het verzamelpunt Lorentzlaan, als sluitstuk van de Helmondse wandelvierdaagse. Deze
tocht loopt via de Steenweg, Kromme Steenweg, Boscotondo (Piet v. Thielplein) naar het
Kasteel-Raadhuis. Hier eindigt de bloemenintocht.
U haalt uw kind op zaterdag 28 mei om ongeveer 15.30 uur op bij het Kasteel-Raadhuis.
Ook als het regent gaat de vierdaagse gewoon door! Voor onderweg mogen de kinderen een
snoepje en wat te drinken meenemen. Het afval hiervan neemt ieder zelf mee naar huis of het
gaat in een vuilniszak. Er is onderweg ook één keer een rustpauze met limonade en iets
lekkers. Dit wordt verzorgd door de mensen van de ouderraad.
Tijdens de vierdaagse krijgen de kinderen en begeleiders een schoolhesje. Het is de
bedoeling dat dit op alle dagen dat er gewandeld wordt, gedragen wordt (ook door de
begeleiders). Op maandag 23 mei moet het hesje bij de groepsleerkracht ingeleverd worden.
Tot slot: Je mag 1 x afwezig zijn.
Minder dan 3 keer meedoen betekent geen medaille.
Meld je op woensdag, donderdag en vrijdag voor de start bij mevr. Luisa Clemente en
op zaterdag bij mevr. Gaby van Lierop. Als je één keer niet mee kunt doen, geef dat dan
even door. Kun je alleen op zaterdag niet, kom dan de maandag erna je medaille ophalen.
Heel veel wandelplezier en maak er samen gezellige avonden van.
Veel succes, Alle meesters en juffen en de ouderraad.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
VACATURE
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij een extra fulltime leerkracht.
Voor meer informatie zie www.silvester-bernadette.nl onder het kopje nieuws.

OPENING VERHALENSPEELTUIN
Leerlingen van TaalRijk en VindingRijk van onze school zijn al sinds de ideevorming betrokken bij de gisteren geopende verhalenspeeltuin bij de bibliotheek in de stad.
Juf. Silvia was er met veel huidige leerlingen uit deze groepen. Zij mochten de opening mee
verrichten.

IN BEWEGING TEGEN KANKER
Op 25 en 26 juni wordt rond het kasteel van Helmond een wandelestafette georganiseerd.
Verschillende teams gaan wandelen en acties verzinnen om zoveel mogelijk geld op te halen
voor 3 lokale goede doelen: Inloophuis de Cirkel, hospice Bakel en afdeling oncologie van
het Elkerliek ziekenhuis. (zie ook www.inbewegingtegenkanker.com)
Ook jij kunt iets doen. Het hele weekend worden verschillende
activiteiten georganiseerd en op zondag mogen kinderen zelfs een half
uurtje meewandelen! Hoe gaaf is dat?!
=> 26 juni van 10:00-10:30 uur.
Lijkt dat je leuk en/of heb je leuke ideeën om geld op te halen voor de
goede doelen? Misschien heitje voor kartweitje doen, of lege flessen
ophalen? Bak jij de lekkerste cupcakes en kun je die verkopen? Kom in
actie en schrijf je uiterlijk 24 mei in via onderstaande strook.
Groetjes, Anke van den Hurk, namens www.inbewegingtegenkanker.com
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