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Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
We zijn trots op de inzet en betrokkenheid van alle kinderen die gisteren zo hun best hebben gedaan
tijdens de sponsorloop! Fijn dat er zoveel ouders en verzorgers hun kind / kleinkind kwamen
aanmoedigen! Een mooi staaltje “Samenscholen” weer!
De kinderen nemen de sponsorkaarten, als bewijs van het aantal gelopen rondjes, mee terug om het
toegezegde bedrag op te halen bij degenen die de kaart hebben ingevuld.
De kinderen moeten het opgehaalde geld uiterlijk 24 september inleveren bij de leerkracht. Volgende
week maken we de opbrengst bekend!
Het sponsorgeld wordt besteed aan:

- Materialen programmeren en techniek, bijv. lego mindstorms
- Denkspellen voor in de klassen
- Boeken voor in de schoolbieb
Als u mensen en/of bedrijven kent die onze school voor bovengenoemde zaken willen
sponsoren (buiten de sponsorloop om) laat hen dan contact opnemen a.u.b. De kinderraad is
blij met elke euro!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
In de klassen wordt er aandacht aan besteed, omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Samen
met u leggen we daarmee de basis voor de maatschappij van de toekomst.
De regel die vanaf maandag centraal staat is: We lossen het samen op
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfoto’s zijn weer gemaakt.
De ouderraad verkoopt ze op de volgende dagen en tijden:
Woensdag 9 oktober van 08.15 – 09.00 uur / 12.15 – 13.00 uur
Donderdag 10 oktober van 08.15 – 09.00 uur / 14.30 – 15.15 uur
Vrijdag 11 oktober van
08.15 – 09.00 uur / 12.15 – 13.00 uur
Daarna gaan de foto’s terug naar de fotograaf. Dus kom op tijd wanneer
u de foto’s wilt kopen!
Stichting Leergeld laat weten dat ouders die bij hen in het bestand staan, de kosten voor de
schoolfoto’s vergoed kunnen krijgen. U ontvangt een betaalbewijs dat u bij hen kunt inleveren.
KINDERRAAD
Jl. maandag kwam de kinderraad voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. Uit elke groep was een
nieuwe vertegenwoordiger present. De volgende onderwerpen werden besproken:
- terugblik op de dankjewel viering voor ouders, de schoolreis, talentenworkshops en
nieuw(school)jaarsreceptie
- Nieuwsbrief en schoolapp
- Ingekomen post kinderideeënbus
De kinderen hadden zich goed voorbereid en bruisen van de ideeën voor school.

HERFSTVAKANTIE MET JIBB+
Wat een heerlijk vooruitzicht: de herfstvakantie staat alweer voor de deur! Ook dit jaar zorgt Jibb+
weer voor supergave, stoere, maar vooral sportieve activiteiten tijdens jouw herfstvakantie. Denk
bijvoorbeeld aan skateboarden, trampoline springen, ijshockey en kunstschaatsen, archery tag,
meidenvoetbaltoernooi en nog veel meer! Ook kun je met vrienden en vriendinnen meedoen aan
het schoolhandbaltoernooi op donderdag 17 oktober. Verder hebben we dit jaar speciale
activiteiten voor peuters (2-4 jaar) en voortgezet onderwijs (klas 1 en 2)! Kijk op onze website voor
het volledige programma: www.jibbplus.nl.
Inschrijven kan vanaf maandag 23 september 09.00 uur.
Grijp je kans en ontdek jouw sport. Tot ziens in de herfstvakantie!

PERSONEELSACTIVITEIT
Op vrijdagmiddag 20 september zijn we na 13.30 uur gesloten. Deze middag en avond staat de
personeelsactiviteit van dit jaar gepland. Een goed team is nl. meer dan de som van de individuele
leden. We rekenen op uw begrip hiervoor. Voor vragen, opmerkingen en tips zijn we na het
weekend weer bereikbaar.

ONWIJS FIT NIEUWSBRIEF
In de bijlage een nieuwsbrief van onwijs fit voor ouders van leerlingen in de groepen 2, 4 en 7.

BERICHT VAN DE LEVGROEP
Przyjechałeś z Polski do Holandii. Masz pytania związane z finansami, z mieszkaniem, pracą,
trudności z wypełnieniem formularzy lub inne sprawy.
Przydź do nas! Doradzimy Ci jak to załatwić.
Konsultacje są bezpłatne i tlumacz polsko-holenderski też jest obecny.
Przyjmujemy w każdy czwartek między 17.30 -19.00 oprocz wakacji.
LEVgroep
Penningstraat 55
Helmond
Je bent vanuit Polen naar Nederland gekomen. Je hebt vragen over financiële zaken, wonen, werk,
problemen rondom het invullen van formulieren.
Kom naar ons spreekuur. We geven je advies hoe je hier mee om kunt gaan.
Het spreekuur is gratis en er is iemand aanwezig die zowel Pools als Nederlands spreekt.
Het spreekuur is iedere donderdag tussen 17.30 -19.00 uur, behalve in de vakanties.
LEVgroep
Penningstraat 55
Helmond

