Silvester -Bernadette Basisschool

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond tel. 0492-523775
www.silvester-bernadette.nl

Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Afgelopen weekend startte de nationale sportweek en op maandag begon de nationale week
tegen pesten. Beide initiatieven steunen wij graag. Bewegen is belangrijk voor jong en oud, zowel
voor de lichamelijke als cognitieve ontwikkeling. Bovendien draagt het bij aan het gevoel van
welbevinden. Landelijke aandacht voor pesten is goed omdat er veel tijd en aandacht nodig is om
pestgedrag te stoppen, Met onze M5 aanpak lopen we voorop in het basisonderwijs in Helmond.
We mogen constateren dat het werkt!
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 24-9 centraal staat: “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.

BRABANT BIKE BATTLE
Leve Brian…..Hoera! Hoera! Hoera!
Hij had de beste tijd bij de jongens van alle deelnemende scholen bij de
BMX clinic van vorige week. Hij gaat dus rechtstreeks door naar de finale
op zondag 30 september in Roosendaal. Hoe leuk is het als we hem met
zoveel mogelijk kinderen gaan aanmoedigen? Zodra we meer details weten
dan laten we het hier weten. Houden jullie de datum vrij?
WORKSHOP “ONTWIKKELING SPORT EN (BE)LEEF CAMPUS DE BRAAK”
Aanstaande donderdag gaan de groepen 8 naar Sportpark de Braak.
Vanuit de gemeente willen ze jongeren betrekken bij de ontwikkeling van campus De Braak.
Met hun input, leerlingen groepen 8, leerlingen van het vakcollege en de leerlingenraad van het
Knippenbergcollege proberen ze de ideeën van de jeugd en de toekomstige gebruikers van de
Braak te horen. Door middel van het aanbieden van een leuke en een leerzame activiteit willen ze
hun ideeën en meningen verzamelen.
De leerlingen van de groepen 8 worden in twee groepen verdeeld.
Er zijn twee activiteiten van circa 45 minuten. Elke groep doet beide activiteiten.
- activiteit van www.embeddedfitness.nl
- ideeën verzamelen voor invulling sport- en beweegcampus De Braak
LESBEZOEK OUDERS GROEP 3 EN OUDERS TOPKLAS
Op dinsdag 25-9 zijn de volgende lesbezoeken gepland:
Groep 3 → 8.30 - 9.00 uur
Topklas → 14.15 - 14.45 uur
Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om te zien en horen hoe kinderen
les krijgen. Voor een ongestoord verloop van de les, is het fijn als u op tijd bent.

INLOOPSPREEKUUR LOGOPEDIE
Op donderdag 27-9 is er weer een logopediste in de aula om
vragen van ouders m.b.t. spraak- en taalontwikkeling te stellen
van 8.15 - 9.00 uur. Een gesprek is uiteraard vrijblijvend.
Logopedisten kunnen desgewenst tips geven m.b.t. oefeningen
thuis, spelletjes en evt. ook doorverwijzen naar spraakles. Loop
gerust even binnen!

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 hiphop, klimmen, golf, padel tennis, skateboarden, bootcamp en nog veel meer!
Ook kun je met vrienden en vriendinnen meedoen aan het schoolhandbaltoernooi op donderdag
18 oktober. En nieuw dit jaar is dat we speciale activiteiten voor peuters (2-4 jaar) en kinderen uit
het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2) aanbieden. Kijk op onze website voor het volledige
programma: www.jibbhelmond.nl
Inschrijven kan van maandag 24 september t/m woensdag 10 oktober. Dus grijp je kans en
ontdek jouw sport. Bekijk ook de flyer in de bijlage. Tot ziens in de herfstvakantie!

WORKSHOP KRACHTIGE OUDERS – KRACHTIGE KINDEREN
Datum: 4 oktober – 11 oktober en 25 oktober
Tijd:
8.45 uur tot 10.45 uur
Plaats: Basisschool Silvester Bernadette









Vindt u ook dat kinderen duur zijn?
Wanneer
Hebt u soms moeite om rond te komen?
komt de
Vindt u Sinterklaas, Suikerfeest, Kerst,
kinderbijslag
???
vakantie ook zo duur?
Vindt u het moeilijk als uw kind jarig is?
Wilt u uw kind laten sporten maar weet u
niet hoe?
Hoe kunt u gezond eten met weinig geld?
Moet ik met mijn kind over geld praten?
=> Wilt u meer leren over opvoeden met weinig geld en met andere ouders hierover praten?
Stichting De Vonk komt hierover 3 opeenvolgende workshops geven. Deelname is gratis. Wel
even aanmelden bij juf Marga op de administratie. De workshops gaan door bij minimaal
5 deelnemers.

CUP CAKES BAKKEN VOOR GOED DOEL
Diego en Fabio uit groep 7 en groep 4 gaan op woensdag- en vrijdagmiddagen
thuis cup cakes bakken waarvan de opbrengst aan stichting Groot Hart wordt
gedoneerd. Als u / je dit lekkers wilt bestellen, geef het dan aan de kinderen of hun
mama Sandra door met een briefje met uw naam en het aantal a.u.b. De cup cakes
kosten € 1,- per stuk.

GEVRAAGD
Voor actuele muziek tijdens de pauzes, zoeken we een oude telefoon waar
Spotify op kan. Als u er een over heeft, maakt u ons en veel kinderen blij!

