Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief

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

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We hebben alweer leuk nieuws dat we graag willen delen met u:
Onze school is genomineerd voor de titel sportiefste
basisschool van Nederland! Sinds 1 februari van dit
jaar mogen we ons de sportiefste basisschool van
Helmond noemen… Nu dingen we zelfs mee naar
de titel “Sportiefste basisschool” van het hele land!
Binnenkort komt een jury op schoolbezoek om te zien of alles wat ze in de aangeleverde
documenten hebben gelezen ook te zien is in de praktijk. Daarnaast moeten we een filmpje, een
podiumpresentatie met leerlingen en een jurypresentatie door vakleerkracht en schoolleiding
verzorgen tijdens de finaledag op woensdag 10 april in Den Haag. We behoren in elk geval bij de
top 5 van Nederland! Daar zijn we trots op, maar we gaan natuurlijk voor een podiumplaats!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat 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.
NASCHOOLSE OUDER-KIND-GYM
Op maandag 11 maart (maandag na de carnavalsvakantie)
organiseert meneer Nick weer een speciale activiteit van 15.00 uur
tot 15.45 uur in de gymzaal van school. Dit keer voor ouder en
kind(eren) samen! We gaan er namelijk een kind-oudergym van
maken en spelen het spel Mastermind.
Wilt u meedoen met deze leuke les, stuur dan snel een mail naar
n.vanderaa@silvester-bernadette.nl.
Reageer snel, want er is plek voor max. 12 koppels (kind & ouder)!
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 23 maart ‘19 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 nl. tijdig doorgeven met hoeveel kinderen
we komen om van de groepskorting gebruik te kunnen maken.
Deze vervalt na bovengenoemde datum. Kinderen voor wie niet wordt betaald, komen op de
schoolreisdag gewoon naar school. School zorgt voor hen voor opvang.

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)

RUILEN BIEBBOEKEN OP WOENSDAG IPV VRIJDAG
I.v.m. de carnavalsviering volgende week vrijdag 1 maart, is de bieb op school
op woensdag 27 februari open. Leg de boeken dus op tijd klaar. Iedereen
mag 4 boeken lenen voor in de carnavalsvakantie.

OUDERKOFFIEKAMER
Woensdag 27 februari vindt de volgende bijeenkomst van de ouder-koffiekamer
plaats in het “Kwetternest”. Vanaf 8.30 uur staan de koffie en thee klaar. U komt
toch ook? Voor een gezellig praatje met elkaar, om vragen te stellen of een
onderwerp te bespreken. Bijna alles is mogelijk! U bent van harte welkom.
Ik hoop u te zien. Met vriendelijke groet, juf. Margriet

EXTRA OUDERS WELKOM BIJ DE OUDERRAAD
I.v.m. de hoeveelheid activiteiten waar de ouders van de OR het team ondersteunen, zijn we op zoek naar 2 extra ouders die het leuk vinden om zich
in te zetten voor school. De OR steekt vaak de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld
om de school te versieren, vieringen zoals carnaval, Pasen, enz. samen
met enkele leerkrachten voor te bereiden, uitvoeren van de luizencontrole na een vakantie , enz.
We vergaderen 8-10 keer per jaar tijdens schooltijd. Als u interesse hebt en/of er iets meer over
wilt weten, loop dan even binnen bij juffrouw Monique a.u.b.

JUF MARGA AFWEZIG
Juffrouw Marga is tijdelijk afwezig vanwege een operatie. Haar taken
worden waargenomen door juffrouw Conny, meneer Dick en juffrouw
Monique.
We wensen juffrouw Marga een goed herstel toe!

OUDERBIJEENKOMST VOOR OUDERS VAN GROEP 1 & 2
Op 26 februari bent u van 08.25 tot 09.30 uur van harte welkom bij deze bijeenkomst die in
het teken staat van spel. Het eerste half uur mag u in de klas van uw kind aansluiten bij een
groepje waar een gezelschapsspel wordt gespeeld. Aansluitend gaan we naar de aula waar
in groepjes een dobbelspel gespeeld wordt om elkaar spelideeën/speltips te geven.
Wij hopen op een grote opkomst!

KIJK WAT IK KAN BOEKJES VOOR KINDEREN VAN GROEP 1 & 2
Volgende week kunt u weer een werkboekje ophalen in het kantoor van juf José.
Een werkboekje om in de vakantie lekker mee aan de slag te gaan met verschillende
werkbladen en carnavalsspelletjes.
En…. de vakantie is ook heerlijk om lekker samen te lezen, of voorgelezen te worden!
Veel plezier!

Op vrijdag 1 maart 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.
Op vrijdag 22 februari zullen de kinderen stemmen wie onze Prins en Prinses carnaval
2019 gaan worden. Hieronder de kandidaten.

CARNAVALSDISCO
WIJKHUIS DE LIER

Op vrijdag 22-2 wordt voor de groepen 4 t/m 8
een disco georganiseerd

