SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De zomer is nu ook officieel gestart! Zoals veel bloemen en planten in de natuur tot groei en
bloei komen, streven we ernaar dat de kinderen de laatste maand van het schooljaar ook
uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.
Behalve de individuele ontwikkelingen, bekijken we ook de ontwikkeling die de groep als
geheel doormaakt. Het is mooi om te zien, en met de kinderen samen te constateren, dat ze
daar zelf invloed op hebben. En als er moeilijkheden zijn, je dan een deel van het probleem en
ook een deel van de oplossing kunt zijn.
Mooie gesprekken die ook thuis de moeite waard zijn om te voeren. 
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.

SAMEN IN BEWEGING TEGEN KANKER
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni wordt een evenement georganiseerd om
geld in te zamelen voor onderzoek t.b.v. het bestrijden en behandelen van deze
vreselijke ziekte. Helaas hebben veel mensen binnen hun familie-, vrienden en
kennissenkring ermee te maken. Op school is ook weer een leerling erdoor
getroffen. Anke van den Hurk, een van de ouders van school, heeft zich ingezet
voor de organisatie. Veel succes en voldoening gewenst!
Toegang: gratis
Locatie: Tuinen bij kasteel Helmond
Kinderloop: Zondag: 10.00 -10.30 uur

RAPPORT GROEP 1 T/M 7
Volgende week vrijdag 1 juli ontvangen de kinderen hun schoolrapport. Het rapport is bedoeld
om u en uw kind te laten zien wat er allemaal geleerd is de afgelopen periode, hoe hard uw kind
is gegroeid op de verschillende ontwikkelgebieden en ook waar evt. nog hard aan gewerkt moet
worden. Als de leerkracht graag een gesprek met u en/of uw kind samen wil, spreekt hij/zij dit
op korte termijn met u af.
Het kan ook zijn dat u graag een gesprek wilt n.a.v. het rapport. Neem dan gerust
(tijdens kantoortijden) contact op met school. We leggen het rapport en de
ontwikkelgrafieken graag aan u uit en bespreken graag wat uw kind
(samen met u of iemand anders) kan doen tijdens de zomervakantie.
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SILVESTER-BERNADETTE
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OUDERS/VERZORGERS WELKOM
Op dinsdagochtend van 8.20 - 8.35 uur is er wekelijks een inloopmoment voor ouders in de
kleutergroepen. U mag als ouder/verzorger in de klas meekijken en samen met uw kind een
werkje doen. Voor zowel kinderen, ouder als leerkracht zijn deze momenten waardevol. Het is
fijn om elkaar op deze manier regelmatig even te zien en kort te spreken.

VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 2022-2023
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
e
2 paasdag
10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
e
2 Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
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