SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Deze week worden de eerder beloofde zelftesten bezorgd op alle basisscholen in Nederland.
Deze zijn bedoeld voor personeel om twee keer per week preventief thuis een zelftest te
kunnen doen. De zelftest is geen vervanger van de test in een teststraat. Bij klachten moeten
collega’s alsnog een test in de teststraat ondergaan.
De hierboven genoemde zelftesten zijn niet geschikt voor kinderen. In het voortgezet
onderwijs wordt mogelijk wel gebruik gemaakt van preventieve testen voor kinderen. In het
basisonderwijs dus niet.
Voor de volledigheid: De zelftesten die bij drogist en apotheek te koop zijn, zijn net als
bovengenoemde zelftesten niet geschikt als vervanger van een test in de teststraat. Ze mogen
alleen dienen als preventief middel.
Indien een klas in quarantaine moet, is een zelftest van de apotheek dus niet geschikt om vast
te stellen of uw zoon/dochter weer uit isolatie en bijv. naar school kan.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel ”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.

STUDIEDAG 22 APRIL
Vandaag, tijdens de studiedag, is het team aan de slag, om na de analyse van de
toetsresultaten en observaties in de klas, in kaart te brengen welke kinderen op welke
gebieden de komende tijd extra ondersteuning nodig hebben.
Dit is in veel gevallen extra hulp met leerstof “een stapje terug”, omdat er leervertragingen zijn
ontstaan door de thuiswerkperiode. In een aantal gevallen betreft het ondersteuning voor
kinderen die een voorsprong hebben opgebouwd.
Ouders die hun kind van jongs af aan veel voorlezen en kinderen die blijven lezen, bouwen op
die manier een uitgebreide woordenschat en kennis over de wereld op. Het is de meest
effectieve manier om goed te worden in de Nederlandse taal!
In groep 3 is leren lezen nog een doel op zich, maar vanaf groep 5 is lezen ook een middel om
te leren. Veel kinderen bij wie het lezen dan nog moeizaam verloopt, hebben ook meer moeite
met het leren tijdens andere vakken en tijdens het leren voor toetsen. Kijk maar eens naar het
filmpje in de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=mXFUIv8M9qg

ZIEKMELDEN
Indien u uw kind moet ziekmelden, kan dit via de basisschoolapp of
telefonisch op de administratie; niet via de leerkracht! We vragen u om
de ziekmelding vóór 8:30 uur door te geven, zodat de klassen tijdens
lestijd niet gestoord hoeven te worden.
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KONINGSSPELEN
Door corona organiseren we de Koningsspelen op vrijdag 23 april dit jaar
anders dan anders. We gaan ervan uit dat de kinderen evengoed een fijne
dag zullen hebben samen. De schooltijd a.s. vrijdag is gewoon van 8:30
(eerste bel om 8:20) tot 12:30 uur.
De kinderen mogen natuurlijk in het oranje of rood-wit-blauw komen.
Iedere klas gaat er een gezellige sportieve dag van maken.
Wat we gaan doen, kunnen jullie later terug zien op Klasbord.

KONINGSSDAG
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Deze dag zijn alle
kinderen en collega’s vrij.

EVEN VOORSTELLEN
I.v.m. het ziekteverlof van juffrouw Conny, hebben we een vervanger
gezocht die haar gedurende de tijdelijke afwezigheid vervangt.
Hieronder stelt Jan-Pieter zich aan u voor:
In de jaren zestig doorliep ik gedurende zes jaar de Silvesterschool.
Vanaf heden ben ik officieel teruggekeerd op het oude onderwijsnest.
Niet als oud-leerling maar als conciërge. De cirkel is rond. Even mezelf
in vogelvlucht voorstellen. Ik ben Jan-Pieter Klumpers, 63 plusser
waarvan 40 jaar getrouwd, trotse vader van 2 dochters en een nóg
trotsere opa van 4 kleinkinderen. Een zeer groot deel van Helmond zal
me wellicht kennen als voormalig hoofdredacteur en fotograaf van
weekbladen zoals Traverse, De Trompetter en ZondagNieuws waarvoor
ik ruim 35 jaar werkzaam ben geweest. In mijn vrije tijd mag ik graag (buitenlandse)
stedentrips en fietstochten maken en is fotografie nog steeds een grote hobby. Verder heb ik
22 jaar op het podium gestaan met amusementsgroep Kôjje-n-Ôjjem waarvoor ik alle teksten
en liedjes schreef. Daarnaast zet ik me in voor het vrijwilligerswerk en ben ik onder meer
oprichter en penningmeester van de Stichting Haw Ut Hellemonds. Een druk baasje zeggen
ze wel eens, maar als je voldoening vindt in wat je doet, is werk nooit te veel. En die
voldoening zal ik op de Silvester-Bernadette ongetwijfeld ook vinden, door klaar te staan voor
het team, de ouders en, niet te vergeten de leerlingen.

BIEBUITLEEN
Volgende week donderdag kunnen de boeken weer worden ingeleverd. Op vrijdag mogen
kinderen 4 boeken p.p. lenen i.v.m. de meivakantie.

HERINNERING MEIVAKANTIE
De kinderen hebben vakantie van
maandag 3 mei t/m maandag 24 mei.
2e Pinksterdag is de laatste vakantiedag.
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LEESBINGO
Kennen jullie hem nog; de leesbingo? Net zoals in de herfst hopen we dat ook nu weer veel
kinderen lekker blijven lezen in de meivakantie.
Daarom krijgen alle kinderen van de groepen start t/m de groepen 5 volgende week
donderdag 29 april een leesbingo mee naar huis!
Na de vakantie mag de volle bingokaart worden ingeleverd bij de leerkracht. Alle kinderen die
tot 27 mei hun volle bingokaart inleveren, krijgen een speciale verrassing!

HELMOND-HANGOUT
Helmond Hangout is hét platform met online activiteiten voor kinderen
en jongeren uit Helmond. Tot eind mei kunnen jongeren hier helemaal
gratis de leukste online events, workshops, demo’s, Q&A’s, games en
nog veel meer andere activiteiten boeken.
Het is voor de jongeren uit Helmond juist nu van groot belang dat de
workshops (hangouts) voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit
Helmond toegankelijk zijn. In deze coronaperiode waarin er voor de
jeugd helaas erg weinig te doen is, zijn deze gratis activiteiten een
welkome aanvulling.
Op www.helmond-hangout.nl boek je als jongere uit Helmond helemaal
gratis de leukste online activiteiten. De hangouts zijn onderverdeeld in
drie categorieën: 6 t/m 12 jaar, 13 t/m 18 jaar en alle leeftijden.
Voorbeelden van hangouts die geboekt kunnen worden:
 Virtuele tour en Q&A met de Politie Helmond
 Kickbokstraining en Q&A met Nieky en Geraldo Holzken
 Koken met Jermain de Rozario en zijn kinderen
 Workshop songwriting met Dave Vermeulen
 Workshop armbandjes maken met BBOX Bijoux
 En nog veel meer activiteiten
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