SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Wat fijn dat de wandelvierdaagse deze week weer wordt georganiseerd! Petje af voor de
kinderen, ouders en collega’s die vier achtereenvolgende dagen ongeveer 5 km per dag
wandelen! Een speciaal dankjewel aan de ouders van de ouderraad die de inschrijving
hebben geregeld en die dagelijks de drankposten bemensen en traktaties regelen!
#Samenscholen met hoofd, hart en handen
De kinderen die een medaille hebben verdiend, mogen deze a.s. maandag uiteraard laten zien
in de klas!
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.

MR-NIEUWS
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen binnengekomen voor de MR. Omdat de zittende ouders
herkiesbaar zijn, gaan zij verder in dezelfde samenstelling. Namens de ouders zitten Anke van
den Hurk, Sander van Veghel en Sjoerd Lintermans in de MR. Regine de Vries, (voorzitter)
Ankie Koster en Peggy Hezemans zijn de teamleden in de medezeggenschapsraad.

LEGE FLESSENACTIES
Het is fijn te merken dat veel kinderen, collega’s en ouders lege statiegeldflessen
doneren t.b.v. het organiseren van schoolreisactiviteiten. De moeder en oma van
een leerling uit groep 5 hebben zelfs al € 250,- opgehaald en een andere
ouder € 20,-. Nogmaals heel veel dank voor jullie energie, inzet en betrokkenheid!
De opbrengst van de statiegeldcontainer in de hal is tot nu toe ruim € 80,-. Deze
bedragen worden, samen met de gedoneerde bedragen en de ouderbijdrage,
besteed bij de schoolreisactiviteiten en de kampactiviteiten van groep 8 aan het
einde van het schooljaar. We zijn blij met zoveel ambassadeurs en hopen intussen
dat er ook nog ouders zijn die de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen van € 10,- per kind

UITNODIGING VOOR OUDERS VAN GROEP 8-LEERLINGEN
De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs komt dichterbij. Dit is voor zowel de kinderen
als de ouders een nieuwe uitdaging. Kinderen worden hier voor een deel door school op
voorbereid. Ook ouders hebben daar uiteraard een belangrijke rol in. Voor ouders wordt daarom
een gratis webinar aangeboden. Wel even aanmelden! Zie bijlage.
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SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
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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