SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Deze week genieten de schoolverlaters van groep 8 van hun afscheidskamp. Komende week
staat voor hen en hun ouders de afscheidsavond nog gepland. Voor de kinderen van de
andere groepen is volgende week de laatste lesweek waarin ook gezellige afsluitende
activiteiten worden ondernomen. Samen terugblikken op het jaar levert vaak mooie inzichten
en waardevolle gesprekken op!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “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.

BOEKEN BIBLIOTHEEK OP SCHOOL INLEVEREN
=> Kinderen van de groepen 1 t/m 7* leveren op 14 juli hun boeken in.
Vrijdag 15 juli is de laatste uitleendag van dit schooljaar.
I.v.m. de zomervakantie, mogen er 4 boeken p.p. mee naar huis.
Eerder geleende boeken moeten dan uiteraard wel zijn ingeleverd.
* uitgezonderd leerlingen die verhuizen/naar een andere school gaan na de zomervakantie.

ACTIVITEITEN LAATSTE SCHOOLWEEK
Hieronder een overzicht met belangrijke informatie. Bewaar deze info dus goed!
Voor alle leerlingen dinsdag 19 juli: kennismakingsmiddag met de nieuwe leerkracht
Groepen 1 = Woensdag 20 juli => Ballonnenfeest met een ballonnenclown op school + frietjes.
Groepen 2 = Woensdag 20 juli => Speeltuinbezoek, bij warm weer mag er zwemkleding en een
handdoek mee (graag in een rugzak, kinderen dragen dit zelf).
Om 12.15u moeten de kinderen worden opgehaald bij de Leonardusspeeltuin!
Alleen de kinderen die op woensdag naar de BSO gaan zullen met de juffen mee terug naar
school gaan.
Groepen 3 = Woensdag 20 juli => Naar de bioscoop
Groepen 4 = Woensdag 20 juli => Naar de bioscoop
Groepen 5 = Maandag 18 juli => Naar Billy Bird Park Hemelrijk*
08.30 uur op school, uitzwaaien 09.15 uur Verwachte aankomsttijd: 15.45 uur
Dankzij een anonieme sponsor voor deze groepen gaan zij met een bus. De kinderen nemen een
rugzak mee met daarin voldoende drinken, lunch, fruit en als ze dat willen iets lekkers (geen grote
zakken chips/snoep). Bij zonnig weer indien nodig zonnebrand en een petje. Geen geld en/of
andere waardevolle spullen.
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Groepen 6 = Donderdag 21 juli => Monkeytown + bowlen
Tijd: 8.30 -14.45 uur (=gewone schooltijd) Kinderen komen op de fiets naar school en nemen een
lunchpakketje, incl. drinken mee.
Groepen 7 = Dinsdagavond 19 juli slaapfeest op school + woensdag 20 juli gamen in het bos.
Tijd: Dinsdag 19.00 uur met slaapspullen aanwezig. Woensdag 12.30 uur ophalen.
Slaapspullen mogen vanaf 8.00 uur worden opgehaald op woensdag.
Groepen 8 = Kampweek van 11 t/m 15 juli
Voor groep 1, 3 en 4 worden op woensdag 20 juli de normale schooltijden aangehouden
van 8.30 -12.30 uur.
Op vrijdag 22 juli zijn ouders welkom om afscheid te nemen van leerkrachten: Vanaf
12:00 uur gaat de schoolpoort open en kunt u even naar de klas van uw zoon/dochter.
Hij/zij mag daarna mee naar huis. Als u niet in de gelegenheid bent om op vrijdag
persoonlijk afscheid te komen nemen, bent u welkom om eerder in de week een
afspraak te maken, of even te bellen.

INVALIDENPARKEERPLAATS
We willen ouders/verzorgers die hier geen gebruik van horen te maken, vragen
deze plek vrij te houden voor degenen die hier wel een kaart voor hebben. Het
gebeurt regelmatig dat iemand die deze plek rechtmatig mag en zou willen
gebruiken, dat niet kan omdat een ander er staat. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

WERKZAAMHEDEN VAKANTIE
Zoals u van ons gewend bent, plannen we onderhoudswerkzaamheden tijdens vakanties van
de kinderen, zodat zij daar geen hinder van ondervinden. Tijdens de zomervakantie wordt de
tegelvloer in de kleutergang vervangen door een pvc-vloer. De vloer in de aula krijgt een grote
onderhoudsbeurt en de vloeren in enkele kantoren worden vervangen.
Het kan dus zijn dat u werkverkeer rondom school ziet. De school is verder gesloten.
BIJLAGE ACTIVITEITEN EN ONDERSTEUNING HELMOND OOST
Voorlees express => Voor kinderen van 2 -8 jaar
Verlengde schooldag => Kinderen op de basisschool
Match mentor => Voor jongeren van 10-23 jaar
Jongerenwerk => Stimuleren jeugdparticipatie in de samenleving
Zie bijlage voor meer informatie en contactgegevens.
SUMMERSCHOOL
Nog eventjes en dan is het, helaas, alweer vakantie….
Gelukkig wordt er deze zomervakantie opnieuw iets leuks georganiseerd!
Speciaal voor leerlingen van groep 1 t/m 8 vindt er, in samenwerking met de
Cacaofabriek, CultuurContact en JIBB+, een Summerschool plaats van maandag 29 augustus
t/m woensdag 31 augustus 2022.
3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, leer je superveel van sport, kunst en cultuur in Helmond.
Voor meer info:
https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=82&projecten%5B0%
5D=2758&sort=name
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GROEPSINDELING SCHOOLJAAR ’22 –‘23
Groep 1: juf Peggy
Groep 1: juf Gisela & juf Ingrid
Groep 2: juf Gaby & juf Gabie
Groep 2: juf Femke D. & juf Ingrid
Groep 3: juf Marèse & juf Ilse
Groep 3: juf Shelley & juf Marèse
Groep 4: juf Ankie & juf Iphi
Groep 4: juf Karin & juf Iphi
Groep 5: juf Mary & juf Femke
Groep 5: juf Carmen

Groep 6: juf Milou & meneer Tim
Groep 6: meneer Jorg
Groep 7: juf Debbie & juf Selda
Groep 7: meneer Jorres & Juf Selda
Groep 8: juf Anne & juf Sabrine
Groep 8: juf Romy & juf Sabrine
Taalklas groep 2 en 3: juf Mandy & juf Gabie
TaalRijk en VindingRijk: juf Silvia
PraktijkRijk: juf Petra

Bij elke groep werken onderwijsassistenten die de leerkracht in de klas ondersteunen in het
werken met kinderen. Daarnaast werken zij soms met groepjes kinderen buiten de klas t.b.v.
extra uitdaging, om bepaalde leerstof vooraf te bespreken of extra te oefenen met kinderen die
extra leertijd en/of extra instructie nodig hebben.
Het team van ondersteuners bestaat na de zomervakantie uit:
Juffrouw Daria, juffrouw Mandy, juffrouw Annelies, juffrouw Denise, juffrouw Kim, juffrouw Petra,
juffrouw Femke, juffrouw Netty en meneer Koen.
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