SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De Koningsspelen op school worden georganiseerd op vrijdag 22 april. We verwachten alle
kinderen in gemakkelijk zittende kleding en sportschoenen. Iedereen die dat leuk vindt, mag in
het oranje komen en/of zich (oranje) schminken.
We wensen iedereen alvast een fijne sportieve dag en willen alle ouders
die hun hulp hebben toegezegd hartelijk bedanken!
’s Middags na de Koningsspelen, begint de meivakantie voor iedereen.
We wensen iedereen twee ontspannen en zonnige weken toe!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We lossen het samen op” centraal.
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.

AFSCHEID JUFFROUW HEIDI
Juffrouw Heidi gaat onze school verlaten. Donderdagmiddag 21 april neemt ze
afscheid van alle collega’s. Per 1 mei heeft ze een nieuwe uitdaging gevonden in het
voortgezet onderwijs op het Commanderij college in Gemert. We bedanken juffrouw
Heidi voor haar betrokkenheid en inzet voor onze school en wensen haar veel geluk en
succes in de toekomst.

KONINGSSPELEN OP SCHOOL
Op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen op school. Mede dankzij de hulp van
veel ouders, wordt de hele ochtend ingevuld met sport en spel.
Lestijd is gewoon van 8:30 - 12:30 uur. De ochtend wordt gezamenlijk geopend op de
speelplaats met het liedje en dansje van Kinderen voor Kinderen. Daarna gaan de
sport- en spelactiviteiten van start.
De kleuters maken gebruik van de speelplaats op school.
De groepen 3 t/m 5 maken gebruik van het veld naast school/kinderopvang.
De groepen 6 t/m 8 gaan deze ochtend naar het terrein van Swift.
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LEESBINGO MEIVAKANTIE
Kennen jullie hem nog; de leesbingo? Net zoals in de herfst hopen wij dat
nu ook weer veel kinderen lekker blijven lezen in de meivakantie.
Daarom krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 5 vandaag een leesbingo mee
naar huis.
Na de vakantie mag de volle bingokaart worden ingeleverd bij de leerkracht.
Alle kinderen die tot 12 mei hun bingokaart inleveren, krijgen een
speciale verrassing!

STAAT VAN HET ONDERWIJS

Onlangs verscheen de Staat van het Onderwijs 2022. In dit rapport geeft de onderwijsinspectie
een analyse van de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Veel aandacht ging uit naar
de dalende basisvaardigheden en de kansenongelijkheid.
Er wordt veel van leerlingen, leraren en schoolleiding verwacht.
Voor bijna elk maatschappelijk probleem wordt onderwijs als
oplossing gezien. Al een aantal jaren wordt het
onderwijsprogramma daardoor voller gestapeld. Tegelijkertijd
kampt het onderwijs, net als andere sectoren, met een groot
personeelstekort. Deze schaarste is van invloed op de
mogelijkheden die scholen kunnen bieden.
De maatschappij verwacht veel van de school, maar wat mag de school van de maatschappij
verwachten?
Om een goede basis bij de burgers van de toekomst te kunnen leggen, is het wezenlijk en
wenselijk dat de urgentie hiervoor door iedereen wordt gevoeld.
Zo’n 10% van de Nederlandse bevolking is als leerling of als personeelslid verbonden aan een
basisschool. Daar komt een vergelijkbaar percentage bij van ouders die direct belang hebben
bij goed en structureel onderwijs voor hun kind(eren). Tijdens de coronapandemie hebben we
gemerkt hoe belangrijk onderwijs is voor iedereen. Werkgevers komen in het gedrang
wanneer ouders thuis moeten blijven omdat kinderen niet naar school kunnen enz.
De Inspectie pleit voor een grondige renovatie van het onderwijs. Het kabinet geeft prioriteit
aan de basisvaardigheden en komt binnenkort met een masterplan. Dit betekent onder meer
evidence based programma’s, geen stapeling van nieuwe taken in het onderwijs en investeren
in verdere professionalisering van de personeel.
Een mooi streven! We hopen echter dat het personeelstekort hiermee eindelijk ook op de
prioriteitenkaart van Nederland komt, want zonder leerkrachten en schoolleiding, kan géén
onderwijs worden gegeven en gaat de kenniseconomie van Nederland achteruit i.p.v. vooruit.

EINDE SCHOOLFRUITACTIE
Deze week ontvangen we voor het laatst gratis schoolfruit voor alle
kinderen. We bedanken de ouders die de afgelopen twintig weken het
snijden en verdelen van het fruit en/of de groenten hebben geregeld! We
vragen alle ouders om na de meivakantie er zelf voor te zorgen dat
hun kind(eren) dagelijks een portie groente/fruit meebrengen. Dit
gezonde tussendoortje geeft kinderen voldoende energie om na de pauze
de lessen weer te volgen en zich te kunnen concentreren.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
WORKSHOP VLOGGEN VOOR LEERLINGEN VAN GROEP 6-7-8
Speciaal voor de leerlingen die geen instrument spelen, organiseert Ready to Rock in
samenwerking met de bibliotheek een workshop vloggen.
Ben jij Ready to Rock ON SCREEN? De bandjes zijn hard aan het repeteren, en het festival
op 17 juni komt er al aan. Hoe gaaf om hier toch onderdeel van te zijn door Ready to Rock te
laten zien vanuit jouw ogen?
In 3 ochtenden in de meivakantie leer jij alle fijne kneepjes van het vloggen. Hoe maak je nou
de beste filmpjes? Hoe maak je hier een mooi verhaal van? En hoe werkt een green screen?
Dit leer je allemaal op de volgende dagen bij de bibliotheek:
28 april van 10.30 - 12.00 uur
29 april van 10.30 - 12.00 uur
5 mei van 10.30 - 12.00 uur
Hierna bezoek je een aantal band repetities waar je gaat filmen en de leerlingen interviewt.
Tijdens het festival op 17 juni in de Cacaofabriek ben jij ook van de partij om je klasgenootjes
vast te leggen. Daarna komen we nog een keer samen bij de bibliotheek om de gemaakte
filmpjes te verwerken tot een echte vlog!
Droom jij stiekem van een carrière als YouTuber? Of als presentator? Of wil jij gewoon heel
graag filmpjes maken? Geef je snel op via deze link, we hebben maar een beperkt aantal
plaatsen. Opgeven kan tot woensdag 20 april. https://forms.gle/ysajrJBdd3TCuznJ7

VACATURE OUDERGELEDING MR
Binnen de oudergeleding van de MR is 1 vacature.
Belangstelling?
Stuur een e-mail met motivatie en foto naar juf Regine, de voorzitter van de M.R.,
E-mail r.devries@sil-ber.nl
Uw opgave moet uiterlijk 12 mei binnen zijn.
Natuurlijk kunt u altijd extra informatie vragen aan de zittende M.R.leden.
Oudergeleding: Anke van den Hurk, Sjoerd Lintermans, Sander van
Veghel.
Personeelsgeleding: Juf Peggy, Juf Ankie en Juf Regine.
WANDELVIERDAAGSE
De wandelvierdaagse wordt dit jaar weer georganiseerd in Helmond, van 18 t/m 21 mei
De ouderraad regelt de organisatie voor school. Kinderen en ouders die graag met school
meelopen, kunnen zich daarvoor bij school opgeven.
Kosten € 3,- p.p. *
Opgeven kan bij de balie in de hal van school op:
Maandag 9 mei van 14:15 - 14:45 uur
Dinsdag 10 mei van 8:15 - 8:45 uur en van 14:15 - 14:45 uur
Woensdag 11 mei van 8:15 - 8:45 uur en van 12:15 - 12:45 uur
* Kinderen mogen alleen meelopen onder begeleiding van een ouder of
andere volwassene.
Een medaille wordt verdiend na het wandelen op ten minste 3 dagen.
Volwassenen die geen medaille wensen te ontvangen, lopen gratis mee.
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