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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen verkleed naar school
komen. Onder aanvoering van de schoolprins en schoolprinses carnaval 2020 gaan we er een
beestachtig gezellig feest van maken!
De schooltijd is net als anders van 8.30 - 12.30 uur.
Daarna start de vakantie voor alle kinderen. We wensen hen alvast een fijne vakantie toe! We
zien iedereen graag, en hopelijk goed uitgerust, terug op maandagochtend 2 maart!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf maandag centraal staat is: “We vertrouwen elkaar”
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn
samen te werken, samen te leren en te leven. Deze houding
heeft te maken met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is
om niet voor een ander te denken of zaken in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven
en staan er daarom regelmatig bij stil.

GOEDE WAARDERING TEVREDENHEIDSONDERZOEK EN VERVOLG
De tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen van groep 5 t/m 8 en
personeel brachten naast de fantastische waarderingen (een ruime 8) en veel
positieve zaken ook ontwikkelpunten aan het licht. Wekelijks informeren we u
over hoe we dit oppakken. Voor de schoolapp en dan m.n. de klasbordfunctie
binnen de app werden diverse suggesties aangedragen. Deze hebben we in
december met de contactpersoon van de app-bouwer besproken. Omdat we tot
op heden te weinig vooruitgang zien in het oppakken van de verbeterwensen en
snelheid waarmee de tegel “klasbord” binnen de schoolapp werkt, hebben we besloten voor
deze functie gebruik te gaan maken van de Klasbordapp die we tot dit schooljaar gebruikten.
We vinden het namelijk erg belangrijk om ouders goed en tijdig te informeren en vinden het fijn
als ouders dat andersom ook doen en ons feedback geven. De schoolapp blijft wel in gebruik
voor de overige functies!
Vanaf maandag 9 maart wordt de Klasbordapp actief. In de week na de carnavalsvakantie
krijgen ouders/verzorgers tijdens de kind-ouder-leerkrachtgesprekken de code(s) om de klas
van hun kind(eren) te volgen. Als u hulp wenst bij het opstarten van de app, loop dan gerust
na de carnavalsvakantie even binnen op de administratie van school.

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID JUFFROUW JOSÉ
I.v.m. een operatie is juffrouw José vanaf woensdag 4 maart een maand afwezig. Voor
vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de leerkracht, intern begeleider, meneer Dick of juffrouw
Monique.

RAPPORT & INSCHRIJVEN VOOR KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Na de carnavalsvakantie ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 hun rapport. Met alle
kinderen en hun ouder(s) samen voert de leerkracht een ontwikkelgesprek waarin de voortgang
en de doelen voor de komende periode worden besproken. We vinden het belangrijk als school
en ouders samen op te trekken om de ontwikkeling van kinderen positief te stimuleren.
We vragen daarom alle ouders om zich in te schrijven voor een gesprek.
Het inschrijven is mogelijk tot woensdagmiddag 4 maart 12.00 uur.
U kunt hiervoor de schoolapp gebruiken => tik op de tegel oudergesprek. Als het niet lukt, loop
gerust even binnen bij juffrouw Marga op de administratie of reageer op het bericht van de
leerkracht in de klasbordapp. Daarin wordt een foto van de beschikbare tijden geplaatst.
HERINNERING BETALING SCHOOLREIS EN OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders / verzorgers een informatiebrief gekregen
over de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 5,- per kind en de (verplichte) bijdrage voor de schoolreis
van € 20,- per kind. Gelukkig hebben veel mensen deze bedragen al betaald. Bedankt daarvoor!
Als u dit nog niet hebt gedaan, hebt u nog even de tijd. Dit bericht dient ter herinnering.
Wij vragen u de bijdrage van € 25,- uiterlijk 20 maart ‘20 over te maken op:
bankrekeningnr. NL12 RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette school. Om
vergissingen te voorkomen graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden. U kunt ook
contant betalen bij meneer Dick. Noteer ook dan naam en groep op de envelop a.u.b.
Indien de betaling niet op tijd binnen is, maar kinderen alsnog mee willen met de schoolreis, zijn
de kosten € 40,- per kind. De ouderraad moet namelijk tijdig doorgeven met hoeveel kinderen
we komen om van de groepskorting gebruik te kunnen maken.
Deze korting vervalt na bovengenoemde datum. Kinderen voor wie niet wordt betaald, komen op
de schoolreisdag gewoon naar school. School zorgt voor hen voor opvang.
We weten dat er in de politiek wordt gesproken over het afschaffen
van bijdragen voor schoolreis enz. Tot op dit moment is dat echter
nog niet duidelijk. Mocht de wet inderdaad op die manier worden
aangepast voor het einde van het schooljaar, betalen we de bijdragen
terug aan iedereen die heeft betaald.
We verwachten echter dat indien de wet wordt aangepast, dit pas
vanaf volgend schooljaar zal gebeuren.
IEDER KIND VERDIENT HET OM MEE TE DOEN
Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo breed, dan kunt u
een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket worden onder andere schoolreisjes,
schoolspullen, contributie voor sport- of muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed.
Wilt u een beroep doen op het Kindpakket? Neem dan contact op met Stichting
Leergeld Helmond. De medewerkers kunnen u precies vertellen waar u
recht op heeft.
Mail: info@leergeld-helmond.nl
Website: www.leergeld.nl/helmond
Tel: 0492-522828 (ma, wo, do van 9.30 - 11.30 uur)
Adres: Wethouder Ebbenlaan 166, 5702AG Helmond
(ma, wo, do van 9.30 - 11.30 uur)

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
mijn naam is Job van den Hurk en ik ben 17 jaar en kom uit Helmond.
Mijn hobby’s zijn volleybal en leuke dingen doen met vrienden.
Ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op het ROC ter AA Nieuwveld.
Op maandag en donderdag loop ik tot het eind van het schooljaar stage
in groep 4 bij juf Manon en juf Ankie. Ik heb er super veel zin in.
Groetjes meneer Job.

Op vrijdag 21 februari vieren wij carnaval op school. De kinderen mogen dan verkleed
naar school komen.
Onze Prins en Prinses zullen er die dag samen met de Raad van Elf een gezellig feest
van maken.
Hieronder staan de kandidaten waarop de kinderen hebben gestemd.
Hallo ik ben Parsia Sharafnahal en
ben 11 jaar. Ik ben een Iranees. Ik
woon bij mijn moeder. Ik ben enigst
kind. Mijn hobby’s zijn tekenen,
vouwen en viool spelen, maar
vouwen doe ik het liefst.
Ik wil prins worden zodat
we een leuke carnaval
hebben en dat we kunnen
hossen, zoveel als we willen.
Ik wil met carnaval kinderen,
blij maken, ook die carnaval
niet leuk vinden. Ik hoop dat ik het
wordt omdat ik mijn best heb
gedaan.

Ik ben Ayla Swinkels en
ik ben 12 jaar oud
Ik woon samen woon in
Helmond met mijn
moeder, broertje, zusje,
stiefvader in Helmond
Om het weekend komen
mijn 2 stiefzusjes.
Mijn hobby is Kickboksen. Ik
kickboks bij Csa Helmond.
Ik wil graag Prinses worden
omdat ik er dan een groot feest
kan gaan maken met de
kinderen op deze school.

Hoi ik ben Acar Celebi ik ben Turks. en ik
ben 11 jaar.
Mijn hobby's zijn kickboxen, voetballen,
keepen. Met kickboxen heb ik meegedaan
aan 8 wedstrijden, en 1 verloren en 7
gewonnen.
Bij het voetballen ben ik vaak een keeper.
Wij spelen vaak bij het Johan Cruijff veldje,
daar spelen we vaak toernooien.
Ik wil graag prins worden om dat het me leuk lijkt.

Ik heet Leanna Speakman en ik ben 11 jaar oud
Ik kom uit Helmond en woon nu in Bakel. Ik woon met mijn moeder, broer, broertje in huis.
Mijn hobby is basketbal, ik speel dat graag met mijn vriendin Jinte die ook in Bakel woont. Ik ga bij
onze speeltuin vaak basketballen want daar is een basketbalveld. Ik speel het ook graag op school.
Ik wil graag prinses zijn omdat dat me heel leuk lijkt en ik wil het ook al heel erg lang.
Als ik het ben dan ga ik heel hard feesten en hossen en lekker dansen want dat vind ik ook heel leuk.

Een paar afspraken:
 Zet de naam op attributen!
 Kinderen mogen geen spuitbussen of confetti meenemen.
 Serpentines en attributen zoals wapens, worden tijdens het feest in de
klas achtergelaten.
 Gooi niet met grote hopen bij elkaar geraapte serpentines naar elkaar.
Iedereen een fijne carnaval en op maandag 2 maart zien we elkaar weer!

