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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Na een heerlijke herfstvakantie voor de meeste kinderen, is het voor velen weer even wennen
aan het ritme: eerder naar bed en vroeg opstaan. Toch willen we u vragen ervoor te zorgen dat
uw kind(eren) tijdig op school zijn. Bij de eerste bel mag iedereen naar binnen. Bij de tweede bel
starten de lesactiviteiten.
Tijdens de herfstvakantie zijn weer diverse onderhouds- en duurzaamheidsklussen uitgevoerd,
zoals reparatie aan het dak waar eerder daklood was gestolen, nieuwe ramen in de kleutervleugel
en ledverlichting. Dankzij juf Conny, juf Malou en meneer Pieter die een deel van de vakantie
hebben doorgewerkt, konden deze klussen plaatsvinden zonder overlast voor de leerlingen.
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
In de klassen wordt er aandacht aan besteed, omdat we het belangrijk
vinden dat kinderen leren hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Samen
met u leggen we daarmee de basis voor de maatschappij van de toekomst.
De regel die vanaf maandag 29 - 10 centraal staat: “We helpen elkaar”
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

BEOORDELING INSPECTIE
In september kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Zij
bezochten veel klassen, spraken met leerlingen, ouders, collega’s
en beoordeelden of hetgeen in de beleids- en ontwikkelplannen is
vastgelegd ook te zien was in de groepen. We zijn er trots op dat we
zoveel complimenten hebben gekregen en dat aan onze school voor
het eerst in de 65-jarige geschiedenis de beoordeling “Goed” is
toegekend! Uiteraard vieren we deze mooie beoordeling samen met
de leerlingen, collega’s en vrijwilligers. Voor iedereen is er daarom
a.s. vrijdag een lekkere traktatie!
De inspectie schrijft samenvattend in haar rapport:
Basisschool Silvester-Bernadette is een goede school. De kwaliteitsgebieden kwaliteitszorg en
ambitie, onderwijsproces én schoolklimaat zijn allemaal van goede kwaliteit. Alle onderzochte
wettelijke vereisten worden door de school nageleefd.
Binnen het gebied onderwijsproces verdienen de onderdelen aanbod, zicht op ontwikkeling,
didactisch handelen, samenwerking en toetsing en afsluiting allemaal een “goed”.
Binnen het gebied schoolklimaat wordt het pedagogisch klimaat ook beoordeeld met “goed”.
Binnen het gebied kwaliteitszorg en ambitie worden zowel de kwaliteitszorg als de
kwaliteitscultuur met “goed” gewaardeerd.
Zoals gezegd zijn we trots op deze onafhankelijke beoordeling. Het inspireert ons om ons te
blijven ontwikkelen en samen met u en de leerlingen het beste in onszelf en de ander naar boven
te halen. #Samenscholen

DROEVIG BERICHT
We ontvingen het droevige bericht dat de mama van Lucynka uit groep 3 in de herfstvakantie is
overleden. Wij zijn zeer geraakt door dit treurige nieuws. We leven mee met haar man, dochter en
familie. Als school zullen we ons inzetten om hen zo goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke
tijd.

OPEN DAG
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan en het daarbij behorende
briljanten jubileum, organiseren we op zondag 11 november van
14.00 – 16,00 uur een open dag. Ouders, verzorgers, buurtgenoten,
oud-leerlingen en oud-collega’s… Iedereen is welkom om een kijkje te
komen nemen in het huidige gebouw. We laten u graag zien en horen
waarom we trots zijn op onze school en waarom de onderwijsinspectie
ons een kwaliteitsschool vindt.
Voor degenen die willen, worden rondleidingen gegeven door personeel i.s.m. leerlingen.
Toegang is gratis! Tegen een kleine vergoeding is er koffie en thee te koop, de opbrengst hiervan
gaat naar het schoolverlaterskamp van groep 8.

CADEAUTJE VAN SCHOOL
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van school en het briljanten schooljubileum, is een
speciaal boekje samengesteld uit o.a. quotes die leerlingen, collega’s, ouders, oud-leerlingen,
oud-collega’s en samenwerkingspartners hebben geschreven. Het is een mooie uitgave
geworden waarin teksten met sprekende foto’s worden afgewisseld. Op vrijdag 26 oktober krijgt
elk gezin een boekje cadeau. Dit wordt in een envelop met naam aan het oudste kind van het
gezin op school, mee naar huis gegeven. We wensen u alvast veel lees- en kijkplezier samen met
uw kind(eren). We horen graag wat u ervan vindt!
VERKOOP SCHOOLFOTO’S
Door omstandigheden kon de schoolfotograaf de foto’s niet op het afgesproken moment leveren.
De verkoopmomenten zijn daarom aangepast:
Woensdag 31-10
van 8.15 – 9.00 uur en van 12.15 – 12.45 uur
Donderdag 1-11
van 17.00 – 18.00 uur
Vrijdag 9-11
van 8.15 – 9.00 uur en van 12.15 – 12.45 uur
De prijzen zijn als volgt:
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto
Een complete set portretfoto’s + groepsfoto + broer-zus foto
Broer-zus-foto’s los
Let op: U kunt op school alleen contant betalen!
Na vrijdag 9-11 gaan de foto’s terug naar de fotograaf.

€ 9,50
€ 13,00
€ 7,50

KIND-OUDER-LEERKRACHTGESPREKKEN
De kind-ouder-leerkrachtgesprekken zijn gestart. Kinderen bereiden dit gesprek op school voor.
Een kopie van het voorbereidingsformulier gaat mee naar huis, zodat u dit thuis alvast kunt
bespreken samen. Tijdens het gesprek met de leerkracht komen een aantal zaken aan de orde.
We vinden het belangrijk uw zoon/dochter en u bij zijn/haar ontwikkeling te betrekken en samen
doelen te stellen voor de komende periode. Indien nodig worden vervolggesprekken gepland. Dit
kan uiteraard ook op uw verzoek. We wensen iedereen fijne en zinvolle gesprekken toe!

SLAAPFEEST GROEP 6
Op donderdag 25 oktober vieren de leerkrachten van groep 6 hun verjaardag op school met een
slaapfeest. Om 19.00 uur worden de kinderen op school verwacht.
Na de overnachting wordt ’s ochtends nog gezellig samen ontbeten. Op 26 oktober om 10.00 uur
zijn de feestvierders vrij en mogen zij met hun logeerspullen worden opgehaald.

SCHOOLFRUIT
Hoera, het is weer gelukt! Onze school mag weer deelnemen aan het
Europese schoolfruitprogramma. Van 13 november 2018 t/m 19 april 2019
krijgen alle kinderen en collega’s op dinsdag, woensdag en donderdag
schoolfruit. Als gezonde en sportieve school zijn we hier natuurlijk blij mee.
Doorgaans krijgen we vooraf te horen welk fruit er wordt aangeboden.
Soms zitten hier zeldzamere soorten bij die kinderen nog nooit hebben
gegeten. Een mooie manier om nieuwe smaken te proeven, want vaak
geldt: Zien eten, doet eten. We delen informatie over het fruit met u,
zodat u kunt beslissen of u zelf toch nog ander/extra fruit meegeeft of
dat dit niet nodig is.

EVALUATIEGESPREK MET NIEUWE OUDERS
Samenscholen is ons motto. Leerlingen, leerkrachten en ouders trekken vaak gezamenlijk
op en we streven ernaar de communicatielijntjes kort te houden als daar op school / thuis
aanleiding toe is.
Tijdens het kennismakings- en intakegesprek worden wederzijdse verwachtingen
besproken. We zijn benieuwd of we de verwachtingen van school uit waarmaken. Waar bent
u als ouder tevreden over en welke tips hebt u voor ons. Ouders van leerlingen die vorig
schooljaar zijn ingestroomd, hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor een
gesprek samen met andere ouders van ingestroomde leerlingen en met juffrouw José en
juffrouw Monique. We hebben hiervoor een paar data geprikt, zodat u kunt kiezen welke tijd
u het beste schikt. Ouders die niet nieuw zijn op school, maar toch tips hebben, zijn
uiteraard ook welkom! Neemt u even contact op met juffrouw Monique om een afspraak te
maken a.u.b.

INGANG SCHOOL
Herinnering: De grote speelplaats is bij aanvang van school de
ingang voor kinderen en ouders. Daar heet iemand van de
schoolleiding u graag welkom! De voordeur dient alleen voor
personeel en voor bezoekers. Deze deur is op slot om te
voorkomen dat mensen die niets op school te zoeken hebben,
niet zomaar binnen kunnen.
De deurbel is bedoeld voor bezoekers en voor kinderen /
ouders die na bijv. een afspraak in het ziekenhuis terug komen.

READY TO ROCK MUZIEKPROJECT GROEP 6 – 8
Op 1 november tijdens schooltijd komen de docenten van het ready to
rock muziekproject een mini concert geven voor de leerlingen van
de groepen 6 t/m 8. Op dinsdag 6 november ’s avonds vindt de
informatieavond voor ouders en leerlingen van deze groepen
plaats: van 19.00 – 20.30 uur. Tijdens deze avond kunnen ouders
hun kind opgeven voor gratis naschoolse muzieklessen. We hopen
dat veel leerlingen enthousiast raken, omdat muziek een positieve
invloed op verschillende ontwikkelingsgebieden heeft! Sommigen
zeggen zelfs “muziek maakt slim”.

2E HANDS SPEELGOED- EN KLEDINGBEURS
Op zondag 4 november a.s. is de jaarlijkse 2e hands speelgoed & kinderkleding beurs in
wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123, te Helmond (nabij St. Jozef kerk). 70 kramen vol
met kinderkleding en speelgoed! De beurs is van 11.00 uur tot 15.00 uur en de TOEGANG
IS GRATIS! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda 06-22901053 of
Anita 06-10139067

EXTRA SCHOOLKALENDER
We horen van sommige ouders dat ze het fijn vinden een extra
kalender te hebben om bij oma / opa op te hangen, voor bij de oppas
enz. Per gezin krijgt u een kalender van school. Als u een extra
exemplaar wilt, kunt u deze voor € 5,- kopen op de administratie.

ACTIVITEITEN VERLENGDE SCHOOLDAG
Op 18 september zouden we starten met een creatieve activiteit voor kinderen uit groep 7 en
8. Helaas kwamen er maar weinig aanmeldingen voor deze activiteit. Wel wilde een groepje
leerlingen meedenken over een leuke andere activiteit. Zij hebben een werkgroep gevormd
om, samen met begeleiders van de LEV-groep, activiteiten te bedenken en uitvoeren voor
hun klasgenoten. Inmiddels hebben ze slijm gemaakt, een buitenactiviteit gedaan en van
klein naar groot gespeeld. Door het enthousiasme van de werkgroep en de leuke activiteiten
kwamen er elke bijeenkomst steeds meer leerlingen.
Op 30 oktober, hebben we een ouderbijeenkomst waar de ouders van de leerlingen die
deelnemen aan deze verlengde schooldagactiviteit, van harte welkom zijn. De leerlingen
gaan dan lekker koken, smoothies maken en krijgen een certificaat. Deze bijeenkomst is bij
Wijkhuis de Fonkel, omdat ze daar een leskeuken hebben.
Vanaf 6 november start de verlengde schooldagactiviteit voor leerlingen uit groep 5 en 6. We
gaan dan 6 weken lang Urban activiteiten doen. Tijdens de Urban activiteiten gaan
leerlingen aan de slag met graffiti, teksten schrijven en breakdance.
Vanaf 22 oktober t/m 29 oktober kunnen de leerlingen zich aanmelden. Aanmeldformulieren
zijn in de klas uitgedeeld.
Mocht u vragen hebben over de verlengde schooldag, kunt u contact opnemen met Dilara
Akbal via dilara.akbal@levgroep.nl

WIJ ZOEKEN
Op vrijdag 2 november hebben we weer een talentenochtend.
Tijdens deze ochtend gaan kinderen in kleine groepjes deelnemen aan
leuke, creatieve, sportieve en technische workshops.
Voor de workshops zoeken wij:
 Houten spatels of pollepels om mee te knutselen
 Kleine elektrische apparaten (die het niet meer doen) die kinderen uit elkaar kunnen
halen om te zien hoe deze apparaten zijn gemaakt (geen tv’s/wasmachines)
 Oude cd’s (evt. met doosje)
Als u iets heeft, kunt u dit afgeven bij de balie

WINTERTIJD
Dit jaar begint de wintertijd op zondag 28 oktober om 03.00 uur, de
klok wordt dan een uur terug gezet. Na het ingaan van de wintertijd is
het ’s morgens eerder licht en s’ avonds eerder donker.

