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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De zomervakantie zit er weer op… Veel leerlingen hebben letterlijk en figuurlijk een groeispurt
gemaakt. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We vinden het fijn om alle
kinderen, ouders en verzorgers weer terug te zien! Het was gezellig om het jubileumjaar te
openen op een versierde speelplaats met muziek. Gelukkig kwamen de meest collega’s niet veel
te laat en konden ze het schooljaar mee openen…
Dankzij de collega’s van de onderwijsondersteuning en de schoonmakers, ziet de hele school er
weer spik en span uit en is alles tot in de puntjes voorbereid voor het nieuwe schooljaar.
Afgelopen week hebben de teamleden hun lokalen weer gezellig ingericht en vonden de
voorbereidingsbijeenkomsten plaats. Deze stonden in het teken van groepsvorming, stimuleren
en motiveren van kinderen, inspiratieactiviteiten t.b.v. leesbevordering bij kinderen en werken met
ICT en onderwijsrobots.
De klasbordapp wordt vervangen. Binnenkort starten we met onze eigen schoolapp.
Met de app kunnen we u nog beter informeren en wordt de communicatie
laagdrempeliger. Tijdens de informatiebijeenkomst op 29 augustus informeren we u
hier verder over.

Vóór de zomervakantie hebt u van ons alle belangrijke data voor dit schooljaar al doorgekregen.
Deze staan ook op de website. Hier vindt u ook het overzicht van het schoolteam en digitale
documenten als de schoolgids en schoolkalender.
Op woensdag 28 augustus organiseren we net als vorig jaar een
“nieuw(school)jaarsbijeenkomst” in elke klas. Het nieuwe schooljaar is dan ruim een week oud
en uw kind(eren) kan/kunnen dan al iets laten zien van hun nieuwe klas. Voor u en de
leerkrachten meteen een moment om informeel kennis te maken.
Voor elk gezin ligt een envelop klaar met:
 Schoolkalender/schoolgids
 Invulformulier om actuele persoonsgegevens door te geven aan school en desgewenst
in te tekenen voor (groot)ouderhulp
 Gezondheidsformulier
 Informatiebrief ouderbijdrage en schoolreis*
Vul de formulieren z.s.m. in alstublieft. We vinden het belangrijk dat we u kunnen bereiken als uw
kind bijvoorbeeld ziek is.
* Om te voorkomen dat we later in het jaar achter ouders aan moeten om de schoolreis voor hun
kind te betalen, ontvangt u de brief al direct in het informatiepakket. Noteer a.u.b. in uw agenda /
kalender dat u de schoolreisbijdrage overmaakt! Indien de bijdrage van € 25,- niet voor 20-32020 is bijgeschreven op de rekening van de ouderraad, stijgen de kosten naar € 40,- p.p. Betaal
dus op tijd!
Het programma op 28 augustus:
1. 11:15 uur: Ontvangst ouders in de aula voor informatiebijeenkomst over antipestprogramma M5 en de nieuwe schoolapp
2. 11:45 uur Start informatiemarkt samenwerkingspartners => aansluitend aan
infobijeenkomst Stichting Leergeld, Stichting Jibb, logopedisten, LEVgroep enz. zullen
aanwezig zijn!
3. 11:45 uur: Start nieuw(school)jaarsreceptie in de groepen 3 t/m 8 => aansluitend aan
infobijeenkomst. Bezoek aan de groepen 1-2 vanaf 12:00 uur.
Op naar weer een bruisend schooljaar!
Met vriendelijke groeten, Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf de eerste schooldag staat de regel “Iedereen hoort erbij” centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen… Dat gaat
vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig door
gesprekken met Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator van onze school.

PRIVACY
Veel kinderen en ouders vinden het leuk dat er regelmatig een foto, filmpje of bericht van hen op
de Facebookpagina van school, op de Klasbord app, op de website of soms in de pers verschijnt.
Het kan ook zijn dat u dit liever niet wilt. Geef dit aan op het invulformulier (zie envelop die tijdens
de nieuw schooljaarsreceptie wordt uitgereikt. Ouders die dit in het verleden al hebben gedaan,
vragen we toch om het opnieuw te doen om het overzicht actueel te houden.
We vragen ouders om bovengenoemde reden om terughoudend te zijn met het plaatsen van
foto’s waar ook andere kinderen op staan.
GEZONDHEIDSVERKLARING
Voor leerlingen die structureel medicijnen moeten gebruiken tijdens schooltijd, vragen we ouders
een gezondheidsformulier in te vullen en in te leveren bij juffrouw Marga van de administratie. De
medicijnen worden dan door school bewaard en we zien erop toe dat ze (op het juiste tijdstip)
worden gebruikt. Het formulier zit in de envelop met belangrijke informatie die tijdens de
nieuw(school)jaarsreceptie wordt uitgereikt aan elk gezin
SCHOOLTIJDEN
We rekenen erop dat u ervoor zorgt dat uw kind(eren) om 8:25 uur op school zijn, zodat ze bij
aanvang van de les om 8:30 uur in de klas zijn. Voor kinderen is het vervelend als ze nog binnen
moeten komen als de leerkracht al met een activiteit is begonnen. Bovendien missen laatkomers
lestijd. Iedereen kan zich een keer verslapen en dan is er weinig aan de hand. Structureel te laat
komen, is wel een probleem. Wanneer kinderen vijf keer te laat komen, halen zij daarom na
schooltijd minimaal 30 minuten in. De leerkracht geeft aan op welke dag dit gebeurt en informeert
ouders hierover.
De lestijden zijn als volgt:
Maandag: 08.30 – 14.45 uur
Dinsdag:
08.30 – 14.45 uur
Woensdag: 08.30 – 12.30 uur
Donderdag: 08.30 – 14.45 uur
Vrijdag:
08.30 – 12.30 uur

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
We hopen dat iedereen veel leesplezier heeft beleefd aan zijn/haar
boeken uit de BOS en / of met de vakantiebieb app. A.s. vrijdag
23 augustus is de BOS weer geopend en kan iedereen boeken ruilen!

GYMLESSEN GROEP 3 T/M 8

Dag:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Groep:
Groepen 3, groepen 4, groepen 5
Groepen 6, groepen 7, groepen 8
Groepen 3, groepen 4, groep 5M/F
Groep 6, groepen 7, groepen 8, groep 5H

DOUCHEN NA DE GYM
Op onze school wordt intensief gesport en daarom douchen de leerlingen
vanaf groep 3 na elke gymles. Een gezonde gewoonte om kinderen aan
te leren! Voor kinderen die om gezondheidsredenen (tijdelijk) niet mogen
douchen, vragen we u een doktersverklaring in te leveren bij de teamleider.
Als dit voor uw kind van toepassing is, regel dit dan a.u.b. zo snel mogelijk
bij uw huisarts.
E-MAILADRESSEN & NIEUWSBRIEVEN
We doen ons best u goed te informeren over alles wat betrekking heeft op school. Andersom
verwachten we dat u ons belangrijke zaken m.b.t. ontwikkelingen thuis vertelt.
Het is in het belang van de kinderen dat ouders en school de communicatielijnen kort houden!
Ook dit jaar ontvangt u wekelijks een digitale nieuwsbrief via onze administratie. Deze wordt
verstuurd naar het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven. Als dit is veranderd, laat het
ons dan z.s.m. weten a.u.b. ALLEEN DEZE EERSTE NIEUWSBRIEF VAN HET JAAR WORDT
AAN IEDEREEN OP PAPIER MEEGEGEVEN.
Als u de nieuwsbrief graag altijd op papier wilt lezen, neem er dan gerust één mee uit de
informatiezuil bij de voordeur. Op donderdagmiddag staan ze telkens klaar. Als u zelf niet in de
gelegenheid bent er een op te halen, laat uw kind er dan één meenemen!
We realiseren ons dat er soms veel informatie in de nieuwsbrief staat. Ouders die het fijn vinden
om uitleg te krijgen over de nieuwsbrief, nodigen we daarom uit om even binnen te lopen bij juf
Marga op de administratie of juf Conny aan de balie.
TAALKLAS VOOR OUDERS
I.v.m. vakantie van de leerkrachten van de taalklas voor ouders, starten
deze groepen vanaf 18 september weer. . Omdat enkele ouders een baan
hebben gevonden, zijn er een paar plekken vrij voor nieuwe kandidaten.
Ouders die zich aanmelden, worden uitgenodigd voor een intakegesprek op 4 september. U
ontvangt hierover persoonlijk bericht. Aanmelden kan bij juffrouw Marga op de administratie.
HERHALING VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
VAKANTIES:
Herfstvakantie
14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
2e paasdag
13 april 2020
Koningsdag
27 april 2020
Meivakantie
20 april t/m 5 mei 2020
He-Pi vakantie
21 mei t/m 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
Studiedagen team:

12 sept, 27 nov, 6 dec, 5 febr. 4 mei, 23 juni.
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
Studiewerkmiddagen team: 3 okt., 4 nov., 28 jan., 19 mrt.
Op deze data zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.

NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN
In de vakantie heeft Gachatur uit groep 7 meegedaan met de
Nederlandse jeugdkampioenschappen schaken en is hierbij
éérste geworden!
Gefeliciteerd Gachatur met deze mooie prestatie.

ONZE NIEUWE COLLEGA’S STELLEN ZICH VOOR:
Hallo, mag ik me even aan u voorstellen;
Ik ben Annetta Smulders, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Ik ben sinds
15 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan de afgelopen 13 jaar op SBO de
Toermalijn in Helmond. Toen ik op zoek ging naar een nieuwe uitdaging kwam
de Silvester Bernadette school voorbij, en deze kans heb ik met 2 handen
aangegrepen. U zult me de komende tijd in groep 1 vinden waar ik, samen
met juf Gisela en juf Gaby, de klas ga draaien. Ik heb er ontzettend veel zin in
om het team, de kinderen en de ouders van deze school te leren kennen!
Tot ziens! Groetjes Annetta Smulders
Hallo,
Ik ben Peggy van den Oever, 34 jaar en woon in Vredepeel. Ik ben getrouwd en
heb 3 kinderen van 8, 6 en 3 jaar.
Ik heb de afgelopen jaren op verschillende scholen gewerkt en vanaf dit schooljaar
werk ik op Silvester-Bernadette.
Ik ben op maandag en woensdag te vinden in groep 2 FP.
Ik heb er heel veel zin in!!
Mocht je vragen hebben, voel je vrij om binnen te lopen. Groetjes Peggy
Een nieuwe uitdaging, een nieuwe school, een nieuwe klas….
Allemaal punten die mij heel nieuwsgierig maken en waardoor ik het erg leuk vind
om hier te werken.
Zijn jullie ook nieuwsgierig naar mij? Lees dan snel verder.
Allereerst zal ik beginnen met mijn naam, ik heet Anne van Dijk, ben 26 jaar en
woonachtig in de Mortel. Ik ben afgelopen januari afgestudeerd aan Hogeschool
de Kempel en heb een half jaar gewerkt in groep 1/2 in Bakel. Ik was op zoek naar
een nieuwe uitdaging en ben ik blij dat ik die hier gevonden heb.
Natuurlijk heb ik ook nog leuke hobby’s zoals paardrijden op manege de Stap,
zwemmen, uitstapjes maken, leuke dingen doen met vrienden en vriendinnen en
ook shoppen mag niet ontbreken. Voor nu kan ik in ieder geval zeggen dat ik er heel veel zin in
heb om samen met de leerlingen van groep 3 en collega’s er een heel leuk schooljaar van te
maken! Heb je verder nog vragen, kom dan gerust eens langs! Ik ben alle dagen op school, op
donderdag en vrijdag sta ik tot de kerstvakantie in groep 3 M/C. Groetjes Anne van Dijk
Beste ouders,
Mijn naam is Romy Kersten en ik ga dit schooljaar werken op de SilvesterBernadette. Ik ga twee dagen in groep 7 werken en de andere drie dagen ga ik
vervangen in andere klassen.
Ik woon in Venlo maar hoop dit schooljaar naar Helmond te kunnen verhuizen.
In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige dingen met mijn familie en vrienden en op
zondag ben ik te vinden langs het voetbalveld om mijn vriend aan te moedigen.
Verder lees ik graag een spannend boek of ga ik een stukje wandelen.
Ik heb er zin in om dit schooljaar op deze leuke school te mogen werken, en
hoop er samen met de kinderen en collega’s een leerzaam en gezellig schooljaar van te maken!
Hoi allemaal,
Mijn naam is Geert van der Velden, 35 jaar jong en afkomstig uit Deurne
(overigens geboren in Liessel aka Lijssel). Ik ben verloofd met Inge (zij is juf
in Deurne), papa van Rens (7,5) en Myrthe (5) uit een eerdere relatie en
sinds 4 augustus van dit jaar ook van Lars!
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de pabo na een omscholingstraject
van 2,5 jaar en dit jaar mag ik direct aan de slag in groep 8 van deze
prachtige school. Daarvoor was ik 12 jaar werkzaam bij de ABN AMRO op
de afdeling hypotheken. In mijn vrije tijd lees ik graag (vooral over de
wereldoorlogen en andere onderwerpen die met geschiedenis te maken
hebben), speel ik regelmatig spellen (zowel op tafel als op de PS4 en nee!
Geen Fortnite), fiets ik in het bos of op de weg en vind ik het leuk om te
fotograferen. Ik hoop een zeer leuke tijd tegemoet te gaan op de Silvester
Bernadette en daarbij een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de kinderen. Voor én met jullie!
Groetjes, meester Geert (inderdaad, ik kan nog niet wennen aan het

