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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Een belangrijk bericht! Sinterklaas komt volgende week donderdag 3 december naar onze
school! Natuurlijk kan hij niet overal tegelijk zijn en daardoor komt hij dit jaar al een dag eerder
naar B.S. Silvester-Bernadette.
Door de coronarichtlijnen, organiseren we geen grootse ontvangst op de speelplaats. Sinterklaas
komt tijdens schooltijd op bezoek. Hij ontvangt de kinderen van de onderbouw per groep in de
aula. De leerkrachten maken foto’s en plaatsen deze op Klasbord om ouders een impressie te
geven van deze dag.
Leerlingen van de bovenbouw hebben op donderdag gewoon les. Op vrijdag vieren zij surprise.
De surprises, incl. gedicht, moeten op woensdagochtend 2 december ingeleverd worden om te
voorkomen dat er op vrijdag surprises of gedichten ontbreken.
De kinderen van de onderbouw hebben op vrijdag een bijna gewone / extra gezellige schooldag.
De Bieb Op School is voor de onderbouw gewoon open op 4 december.
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.

HERINNERING STUDIEDAGEN
Op vrijdag 27 en maandag 30 november staan twee studiedagen
voor het team gepland. Alle kinderen zijn deze dagen vrij. Het
team gaat voornamelijk digitaal aan de slag met verschillende
onderwerpen, zoals de nieuwe taalmethode, de vernieuwde
rekenmethode, het vervolg van opbrengstgericht onderwijs en
expliciete directe instructie, sociaal-emotionele ontwikkeling en
afstemming m.b.t. de rapporten.

VERZOEK M.B.T. AFSPRAKEN BIJ TANDARTS, DOKTER ENZ.
We vragen iedereen om afspraken bij de tandarts voor de halfjaarlijkse controle buiten de
schooltijden te plannen. Ook voor doktersbezoek kan dit in veel gevallen buiten lestijd worden
gepland. U doet uw kind en de groep een plezier door rekening te houden met de schooltijden.
We realiseren ons dat dit bij afspraken in het ziekenhuis en andere specialisten niet altijd mogelijk
is. Indien uw kind voor deze uitzonderingen tijdens schooltijd een afspraak heeft, laat dit dan
a.u.b. tijdig weten aan de leerkracht van uw kind; graag per mail of met een briefje.
We willen als school graag betrokken zijn. Het helpt enorm als u ons goed en tijdig informeert.

JIBB+
Jibb+ zet zich in voor gezondheid. Daarbij richten zij zich zowel op bewegen als op gezonde
voeding. Beiden belangrijk! Bovendien versterken een gezond lichaam en een gezonde
geest elkaar. In de bijlage daarom weer een nieuw aanbod.
Heb jij zin om lekker fanatiek het jaar uit te gaan! Tijdens de kerstvakantie organiseert Jibb+
natuurlijk weer super leuke activiteiten! Zo kunnen jullie gaan kunstschaatsen, ijshockeyen,
meedoen aan de wintergames en dansactiviteiten voor verschillende leeftijden. Ook
freerunnen, tafeltennissen, zaalhockey, volleyballen en verschillende
vecht/verdedigingssporten als Ji Jitsu, boksen en kickboksen komen aan bod tijdens de
kerstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke
activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt uiteen van groep 1 t/m
groep 8. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete
activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 30 november 9.00 uur t/m woensdag 16 december 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).

BERICHTEN VANUIT DE KINDERRAAD
De ideeënbus was weer goed gevuld! Complimenten aan alle kinderen die meedenken om
het spelen en leren op school nog beter en nog leuker te maken! De leden van de kinderraad
vonden onderstaande suggesties een goed voorstel. Deze worden opgepakt, besproken met
team en zo mogelijk uitgevoerd:
-

-

-

Graag meer boeken voor dyslectische kinderen in de BoS en in de schoolbieb.
Graag een anti-slipmat in de kleedlokalen bij de meisjes en de jongens.
Per klas (voor de gymles) afspreken wie na de gymles de vloer in de douches met de
trekker schoon achterlaat, zodat de ruimte ook gedurende de dag netjes blijft.
Graag nieuwe stoelen in het crealokaal, vooral voor de kinderen van PraktijkRijk.
De SBR-leden willen graag meedenken met de leerkracht over de groepsindeling in
de klas.
Graag hippere muziek tijdens de pauzes op de speelplaats.
Andere voorstellen werden afgewezen:
Met skeelers naar school kost teveel tijd om aan en uit te doen en wordt niet veilig
gevonden.
Schommels, glijbanen en een zandbak op de speelplaats passen niet. Die nemen
veel ruimte in, terwijl er maar weinig kinderen tegelijk gebruik van kunnen maken.
Muizen voor bij de Chromebooks vindt de SBR te kwetsbaar. De touchpads werken
prima.
Afschaffen van het rooster voor buitenspelen zodat je altijd kunt steppen wordt door
de SBR unaniem afgeraden omdat er dan juist meer onenigheid ontstaat. Nu komt
iedereen aan de beurt.
Airco voor school wordt afgeraden. Eén van de SBR-leden is allergisch. Bovendien is
het erg duur en niet milieuvriendelijk.
Meer uitjes met school. De SBR wijdt dit aan Corona. Ze vinden dat er normaal
gesproken voldoend excursies, museumbezoekjes en uitstapjes zijn.
Verzoek om zelf meer inbreng te hebben in het rooster wordt afgewezen. De SBR
denkt dat veel kinderen dan teveel gaan spelen en minder zullen leren.

