SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Vandaag tijdens de studiedag zijn we met het team gezamenlijk aan de slag om het taal, leesen rekenonderwijs nóg verder te verbeteren om uw kind(eren) morgen en daarna nóg beter te
kunnen helpen.
Als u geïnteresseerd bent hoe ons onderwijs eruit ziet en graag een les of een dagdeel wilt
bijwonen, kan dat. U bent van harte welkom! Maak even een afspraak met de leerkracht om af
te stemmen wanneer het bij u en in de klas uitkomt.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We vertrouwen elkaar“ centraal.
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen
te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken
met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een
ander te denken of zaken in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven en
staan er daarom regelmatig bij stil.

RECHT OP ONDERWIJS
Kinderen vanaf 4 jaar hebben in Nederland recht op onderwijs. Om uw kind goede
ontwikkelkansen te bieden, is het belangrijk dat uw zoon/dochter dagelijks op tijd
op school is. Partnerschap tussen ouders en school is -ook op dit vlak- erg
belangrijk. Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind op school is en school
zorgt ervoor dat er veel wordt geoefend en geleerd.
Wanneer kinderen vaak te laat komen en/of vaak verzuimen, wordt hen
onderwijstijd en daarmee groeimogelijkheden onthouden. Dagelijks + 5 minuten te
laat in de klas is al gauw een half uur onderwijs per week gemist… Bovendien is
het vervelend voor kinderen om pas binnen te komen als de les al is gestart.
Herhaling schoolafspraak: kinderen die 5 keer te laat komen, halen de gemiste tijd in. De
leerkracht neemt daarvoor contact op met ouders om te laten weten op welke dag het kind
moet nablijven.

ZIEKMELDINGEN EN ANDER VERZUIM
Ziekmelden kan telefonisch of per mail bij de administratie tussen 8.00 en 8.30 uur.
Indien een kind 16 uur binnen 4 weken* ongeoorloofd verzuimt, wordt dit gemeld bij GGD en
de leerplichtambtenaar. Van daaruit worden vervolgstappen ondernomen om ervoor te zorgen
dat kinderen structureel naar school gaan. Bij 3 ziekmeldingen binnen 3 maanden volgen
eveneens melding en vervolgstappen i.s.m. genoemde instanties.
* Dit kan bijv. 4 dagen zijn, maar ook veelvuldig te laat aanwezig zijn in de les.
Deze wettelijke regels zijn in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Leerlingen die te
weinig op school zijn, missen veel lesstof. Dit geeft problemen in zowel de cognitieve
ontwikkeling als, vaak ook, in de samenwerking met klasgenoten.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond
bernadette.nl

tel. 0492-523775 www.silvester-

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
Als u het idee hebt dat uw kind niet goed in zijn/haar vel zit, meld
hem/haar dan niet direct ziek, maar laat het gaan proberen op school.
Als het niet lukt, bellen wij uiteraard naar huis. Daarnaast is het
belangrijk om de leerkracht te informeren als er thuis andere zaken
spelen. Dan kunnen we er rekening mee houden en indien nodig
samen oplossingen/hulp zoeken.

INZAMELEN STATIEGELDFLESSEN
Om aan het einde van het schooljaar weer gezellige uitstapjes met de
klassen te kunnen maken, doen we ons best om de beperkte
ouderbijdrage van € 10,- (waar ook sint cadeautjes, traktaties bij
jaarfeesten en de wandelvierdaagse van worden betaald) aan te vullen
met extra middelen. Eén daarvan is de opbrengst van statiegeldflessen.
Als elke ouder/verzorger/leerling/collega af en toe een fles doneert, kan
het weer een mooi totaalbedrag worden. Helpt u mee? De container voor
het inleveren van statiegeldflessen staat in de hal van school.
GRATIS FESTIVAL URBAN MATTERZ
Op 25 september vanaf 10.00 uur wordt in Helmond het urban sports &
culture festival UrbanMatterz georganiseerd. Op deze dag staan de
urban cultuur en sporten centraal. Zo is er o.a. een skatepark,
pumptrack, pannakooi, streetbasketbal, freerunnen en breakdance. Kijk
voor meer info op:
https://cacaofabriek.nl/podium/info/id/3451/urban-matterz-urban-sportsamp-culture-festival

EVEN VOORSTELLEN
Dag beste allemaal,
Mijn naam is Manon van Thiel en ik ben 20 jaar oud.
Ik ben eerste jaars student aan de Kempel voor de opleiding tot leraar basisonderwijs.
Ik heb ontzettend veel zin om stage te komen lopen in groep 1 bij juf Gisela!

Ik ben Mees! 24 jaar oud en ik woon in Helmond en ik ga dit schooljaar op elke
donderdag stagelopen op Silvester-Bernadette. Ik begin hier het eerste half jaar
in groep 1 en zal in februari de switch maken richting bovenbouw. Ik ben na het
behalen van mijn propedeuse van de voltijd geswitcht naar de deeltijd
opleiding. Dit zodat ik er wat meer bij kan blijven werken. Nu heb ik op de
stages wel ervaren dat mijn droom toch is om te werken als leerkracht
basisonderwijs. Ik werk al 9 jaar bij de Albert Heijn, waar ik als 15-jarig jochie
binnenkwam om schappen te spiegelen. Nu ben ik daar teammanager. In mijn
vrije tijd ga ik graag naar de sportschool of leuke dingen doen met vrienden! Ik
heb erg veel zin in mijn stage het komend jaar en wie weet, tot ziens!
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