SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Hopelijk gaat de zon letterlijk en
figuurlijk weer vaker schijnen en kunnen we de laatste maanden fijn en succesvol aan de slag
om nog veel te leren samen!
De huiswerkbegeleiding en de andere activiteiten van de verlengde schooldag worden ook
direct weer opgepakt. Het is fijn om te merken dat veel kinderen daar zo enthousiast en
gemotiveerd voor zijn!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel ”We werken samen” 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

BETERSCHAP JUF GISELA EN JUF ANNE
Juffrouw Gisela is tijdens de meivakantie geopereerd aan haar nek. Ze mag
daarom voorlopig niet werken. Juf Anne is eveneens met langduriger
ziekteverlof. We wensen hen beide een goed en voorspoedig herstel toe.
We wensen de vervangers veel succes en werkplezier in groep 1 en groep 8.

RICHTLIJNEN CORONA
We krijgen regelmatig vragen m.b.t. de schoolreis en het schoolverlaterskamp van groep 8.
Op dit moment laten de richtlijnen het nog niet toe om deze activiteiten te organiseren. We
kunnen dan ook nog geen uitsluitsel geven over het al dan niet doorgaan. Zodra er we
duidelijkheid hebben, communiceren we dit zo snel mogelijk met iedereen.

BIEB OP SCHOOL
Op vrijdag mogen de kinderen weer nieuwe boeken lenen! Lezen is één van
de grootste hefbomen voor de ontwikkeling van kinderen. We vinden het fijn
als u samen met uw zoon of dochter dagelijks een kwartier leest of voorleest.
U draagt daarmee bij aan een grotere woordenschat en ook aan het leren
begrijpen van tekst, je inleven in anderen, enz. Een grotere woordenschat
helpt om de wereld om je heen te leren begrijpen. Daarnaast is het gezellig
en leren kinderen op een veelzijdige manier over verschillende onderwerpen.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal, mijn naam is Daria, ik ben 27 jaar en samen met mijn zoontje
Woon ik in Eindhoven. Ik ben in Polen geboren en daar ook deels opgegroeid.
Op mijn 9de verhuisde ik met mijn mama naar Nederland. Dat vond ik heel
spannend, maar ik heb hier helemaal mijn plekje kunnen vinden. Mijn grootste
hobby’s zijn koken, sporten en vooral dansen. Hier kan ik echt mijn creativiteit
in kwijt. Verder hou ik van dingen ondernemen, denk aan een avondje bioscoop,
terrasje of gewoon een lekkere boswandeling met de hond. In 2019 heb ik
de opleiding sociale studie afgerond. Daarop volgend heb ik met veel plezier
als gezinsbegeleidster gewerkt. Ik ben nu opzoek naar nieuwe uitdagingen en
ik houd ontzettend van kinderen. Dus ik kijk er ontzettend naar uit om jullie te
mogen leren kennen.
Groetjes, Daria

BERICHTEN VAN JIBB+
Naschools sporten en wandelen met Jibb+
De zon schijnt, tijd om lekker na schooltijd te gaan bewegen!
Van 7 tot en met 13 juni is de Week voor de Gezonde Jeugd. Samen met
Hogeschool de Kempel organiseren we in deze week verschillende sport
& spel activiteiten door heel Helmond. Voor groep 1 t/m 8 is er een gaaf
naschools sportaanbod op 10 verschillende locaties.
Naschools sporten met Jibb+
Iedere naschoolse activiteit is anders en wat we gaan doen, blijft nog even geheim. Maar als jij
van sport & spel houdt, dan weten we zeker dat jij dit leuk vindt.
Schrijf je in!
Je mag meedoen met zoveel activiteiten als je wilt en deelname is gratis!
Schrijf je wel even in via www.jibbplus.nl. Inschrijven kan van maandag 17 mei 09.00 uur t/m
woensdag 2 juni 23.59 uur. Vol=vol!
Dus heb jij zin om lekker te komen bewegen? Schrijf je in en doe mee! Voor meer informatie,
alle locaties en tijden check www.jibbplus.nl.
ZOMERSE SPORTINSTUIF VAN JIBB+
Heb jij zin in een sportieve start van jouw zomervakantie? Doe dan met ons mee!
In de eerste week van de zomervakantie (26 t/m 30 juli) organiseren wij de Zomerse
Sportinstuif! Op drie locaties in Helmond wordt er iedere dag een sportieve activiteit
georganiseerd voor groep 1 t/m 8, waarbij plezier voorop staat! Je kunt zelf kiezen op welke
dag(en) en tijd(en) je mee wil doen!
Tijd: van 10:00-12:00 uur of van 13:00-15:00 uur (kies voor een ochtend óf middag op één
dag). Locaties: Handbalvereniging Swift, Mulo Baseball en HVV Helmond.
Thema’s: sport van de locatie (handbal/honkbal/voetbal), Olympische Spelen, survival,
zeskampspelen en de finaledag.
Kosten: €2,50 per dagdeel.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jibbplus.nl. Aanmelden kan vanaf 7 juni
09.00 uur. Vol=Vol.
Wij hebben er zin in, tot dan!
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