Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond tel. 0492-523775
www.silvester-bernadette.nl

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De zomervakantie zit er weer op. Veel leerlingen hebben letterlijk en figuurlijk een groeispurt
gemaakt. We hopen dat iedereen een fijne en veilige vakantie heeft gehad. We vinden het fijn om
alle kinderen en ouders weer te zien!
Dankzij de collega’s van de onderwijsondersteuning en de schoonmakers, ziet de hele school er
weer spik en span uit. Alle collega’s hebben alles tot in de puntjes voorbereid voor het nieuwe
schooljaar om er met de kinderen samen een leerzaam en fijn jaar van te maken .
Vorige week hebben de teamleden hun lokalen weer gezellig ingericht en vonden de
voorbereidingsbijeenkomsten plaats. Deze stonden in het teken van groepsvorming, het
stimuleren en motiveren van kinderen, inspiratieactiviteiten t.b.v. leesbevordering bij kinderen,
info over de nieuwe taalmethode “Staal” en uitwisseling om schoolafspraken te borgen.
Vóór de zomervakantie hebt u van ons alle belangrijke data voor dit schooljaar al gekregen. Deze
staan ook op de website en op de schoolapp. Op de site: www.silvester-bernadette.nl vindt u ook
documenten als de schoolgids en de schoolkalender.
Op woensdag 2 september stond de “nieuw(schooljaars)bijeenkomst” gepland. Voor u en de
leerkrachten een moment om even kennis te maken. Door de coronarichtlijnen, mogen ouders
echter nog niet binnen komen op school en vervalt deze activiteit.
Wij vinden dit zeer vervelend voor u en voor ons, maar houden ons uiteraard wel aan de regels.
In plaats van de nieuw(schooljaars)bijeenkomst nemen de leerkrachten ergens in de komende
drie weken telefonisch contact met u op. Door te bellen / videobellen met elkaar wordt het
eerste contact gelegd en kunnen vervolgafspraken worden gemaakt waar kinderen, ouders
en school de rest van het jaar samen op kunnen bouwen.
Morgen -vrijdag 28 augustus- krijgt elk gezin een envelop met:


Schoolkalender/schoolgids



Invulformulier om actuele persoonsgegevens door te geven aan school en desgewenst in
te tekenen voor het bieden van hulp op school, zodra dat weer wordt toegelaten.



Formulier indien uw kind tijdens schooltijd medicijnen moet gebruiken.



Informatiebrief ouderbijdrage en bijdrage schoolreis*. Deze brief zit alleen in uw pakket
als u de bijdrage nog niet hebt betaald.

Vul de formulieren z.s.m. in alstublieft. We vinden het belangrijk dat we u kunnen bereiken als uw
kind bijvoorbeeld ziek is.
* Om te voorkomen dat we later in het jaar achter ouders aan moeten om de schoolreis voor hun
kind te betalen, ontvangt u de brief al direct in het informatiepakket. Noteer a.u.b. in uw
agenda/kalender dat deze bijdrage uiterlijk 19-03-2021 is overgemaakt op bankrekeningnr.
NL12RABO 017.10.93.968 Vermeld de naam van uw kind(eren) en de groep!
Behalve de nieuwschooljaarsreceptie kunnen ook de geplande informatieavonden, de
lesinloop bij de kleuters en de lees- en rekencafés bij de groepen 3 en 4 voorlopig niet doorgaan
door de corona richtlijnen.
De leerkrachten die een informatieavond hadden gepland, nemen hun presentatie op en sturen
dat filmpje binnenkort per mail naar de ouders/verzorgers van hun groep. Op Klasbord wordt
gemeld wanneer de informatie van de betreffende groep wordt gemaild. Als u na.v. de informatie
of op voorhand al vragen hebt.
Graag tot ziens!
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.
HULP GEVRAAGD SNIJDEN SCHOOLFRUIT
We maken al een paar jaar dankbaar gebruik van de mogelijkheid om
kinderen 20 weken lang, 3 dagen per week, gratis van schoolfruit te voorzien.
Afhankelijk van het fruit dat wordt geleverd, komt daar behoorlijk wat werk bij
kijken om bijna 400 porties te snijden en te verdelen. Leerkrachten hebben
daar tijdens lestijd geen tijd voor en ook de conciërges kost het zoveel tijd dat
andere zaken zoals poetsen, opruimen, tuinonderhoud enz. in het gedrang
komen. De overweging is om dit jaar niet in te schrijven voor het gratis fruit.
Omdat we als gezonde school kinderen toch graag een lekker stukje groente
/ fruit gunnen tijdens de ochtendpauze, willen we ouders vragen of er
mensen zijn die één/twee/drie keer per week samen met enkele andere
ouders groente/fruit willen komen snijden en verdelen. De dagen zijn nu nog
niet bekend, maar worden wel tijdig bekend gemaakt. Hoeveel tijd het kost, is
afhankelijk van hetgeen geleverd wordt. Dit weten we doorgaans een paar
dagen voor levering. We zijn enorm geholpen als veel ouders/verzorgers één
keer per week een paar uurtjes tijd hebben om een bijdrage te leveren aan
onze gezonde school! Een gezond lichaam en een gezonde geest
beïnvloeden elkaar immers positief!
START NIEUWE SCHOOLJAAR EN SCHOOLTIJDEN
Herinnering: De 1e bel gaat voortaan om 8:20 uur. Vanaf dat moment mogen kinderen
naar binnen. Op deze manier komen de kinderen beter verspreid binnen en kunnen we het
handen wassen vlotter laten verlopen.
Om 8:30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen. We vragen ouders ervoor te zorgen dat
hun kind(eren) op tijd op school zijn. Daarnaast het verzoek niet (veel) te vroeg te komen
om kinderen te brengen of te halen i.v.m. de 1,5 meter afstand die volwassenen onderling
moeten aanhouden.
De lestijden zijn als volgt:
Maandag
8:30 uur - 14:45 uur
Dinsdag
8:30 uur - 14:45 uur
Woensdag
8:30 uur - 12:30 uur
Donderdag 8:30 uur - 14:45 uur
Vrijdag
8:30 uur - 12:30 uur
HERINNERING STUDIEDAGEN EN VAKANTIES ’20-’21
Voor degenen die de eerdere mededeling gemist hebben:
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021
2e paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen team:

Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
17 september, 27 november, 30 november, 10 februari,
22 april, 6 juli
Studiewerkmiddagen team: Op deze dagen zijn alle kinderen om 12:30 uur uit.
6 oktober, 16 november, 17 december, 28 januari,
18 maart, 15 juni

GYMLESSEN SCHOOLJAAR ’20-‘21
Denk aan gymkleding, gymschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek. Na de intensieve
gymlessen wordt vanaf groep 3 gedoucht door iedereen! Kinderen komen daardoor weer fris de
klas in. Dat was altijd al gezond. Het is bovendien bevorderlijk voor het binnenklimaat in de
klaslokalen.
Dag:
Groep:
Maandag
Groepen 3, groepen 4, groepen 5
Dinsdag
Groepen 6, groepen 7, groepen 8
Woensdag
Groepen 3, groepen 4, groep 5R
Donderdag
Groep 5M/M , groepen 6, groepen 7, groepen 8
HERINNERING GROEPSINDELING
We merken dat niet alle ouders/verzorgers weten in welke groep hun zoon/dochter zit en/of bij
welke leerkracht. Daarom hieronder nog een keer het overzicht voor dit schooljaar:
Groep 1: juf Peggy
Groep 6: meneer Jorg
Groep 1: juf Gisela & juf Heidi
Groep 6: meneer Stijn & juf Femke L
Groep 2: juf Femke D. & juf Annetta Groep 7: juf Debbie & meneer Peter
Groep 2: juf Gaby & juf Heidi
Groep 7: meneer Jorres & juf Manon
Groep 3: juf Monique & juf Ilse
Groep 8: juf Anne & juf Mary
Groep 3: juf Marèse & juf Chantal
Groep 8: meneer Geert & meneer Peter
Groep 4: juf Ankie & juf Iphi
Taalondersteuning groep 2 en 3: juf Mandy &
Groep 4: juf Karin & juf Iphi
juf Gabie
Groep 5: juf Milou & juf Mary
TaalRijk/VindingRijk: juf Silvia
Groep 5: juf Romy
Praktijk en vakroute klas: juf Petra
PRIVACY
Veel kinderen en ouders/verzorgers vinden het leuk dat er regelmatig een foto, filmpje of bericht
van hen op de Facebookpagina van school, op de Klasbord app, op de website en soms in de pers
verschijnt. Het kan ook zijn dat u dat liever niet wilt. Geef dit dan aan op het invulformulier (zie
envelop die vrijdag wordt uitgereikt. Ouders die dit in het verleden al hebben gedaan, vragen we
toch om dat opnieuw te doen om het overzicht actueel te houden. We vragen ouders om
bovengenoemde reden om terughoudend te zijn met het plaatsen van foto’s waar (ook) andere
kinderen op staan.
MEDICIJNGEBRUIK – GEZONDHEIDSFORMULIER
Voor leerlingen die structureel medicijnen moeten gebruiken tijdens schooltijd, vragen we ouders
een gezondheidsformulier in te vulen en in te leveren bij juffrouw Marga op de administratie. De
medicijnen worden door school bewaard en we zien erop toe dat ze op het juiste tijdstip worden
gebruikt. Het formulier zit in de envelop met belangrijke informatie.
E-MAILADRESSEN EN NIEUWSBRIEVEN
We doen ons best u goed te informeren over alles wat betrekking heeft op school. Andersom
verwachten we dat u ons belangrijke zaken m.b.t. ontwikkelingen thuis vertelt. Het is in het belang
van uw kind(eren) dat ouders en school de communicatielijnen kort houden! De nieuwsbrief van
school verschijnt elke week op donderdag. Deze wordt vanuit de administratie verstuurd naar het
e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven. Als uw mailadres is veranderd, laat dat dan z.s.m.
weten. ALLEEN DE EERSTE EN DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN HET SCHOOLJAAR
WORDT AAN ELK GEZIN OP PAPIER MEEGEGEVEN.
Als u de nieuwsbrief graag altijd vanaf papier wilt lezen, neem dan gerust een exemplaar mee uit
de informatiezuil bij de voordeur. Op donderdagmiddag staat ze telkens klaar. Als u zelf niet in de
gelegenheid bent er één op te halen, laat uw kind er dan één meenmenen.

AANPAK LUXEVERZUIM DOOR LEERPLICHTAMBTENAREN
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en positief omgekeerd, hebben kinderen vanaf 4 jaar in
Nederland recht op onderwijs. Ouders die hun kind dit op enige manier onthouden, begaan
een overtreding en krijgen te maken met een leerplichtambtenaar van de gemeente. Als
school geven wij aan hen door wanneer kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. Direct voor en na
vakanties kunnen leerplichtambtenaren ook op school komen controleren. De eerste en de
tweede schoolweek na de zomervakantie mogen scholen geen verlof verlenen.
NIEUWSBERICHTEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE
Tijdens de afgelopen zomervakantie werd er vrijwel dagelijks iets gemeld m.b.t. het
onderwijs. We kunnen ons voorstellen dat veel ouders daardoor vragen hebben hoe zaken bij
ons op school zijn geregeld. Neem gerust contact op in geval van vragen of zorgen!
M.b.t. de ventilatie op school kunnen we melden dat ons ventilatiesysteem twee keer per jaar
wordt gecontroleerd en wederom in orde is bevonden.
ONZE NIEUWE COLLEGA’S EN STAGIAIR(E)S STELLEN ZICH VOOR:
Mijn naam is Shelley en ik ben 23 jaar oud. Misschien dat jullie me nog herkennen,
want in mijn derde studiejaar (2 jaar geleden) heb ik al eens stagegelopen op de
Silvester-Bernadette. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd aan de Kempel
en dit schooljaar mag ik officieel als juf aan de slag!
Ik vind het erg leuk om weer terug te zijn op de Silvester-Bernadette. Ik zal op de
woensdag les gaan geven in groep 6S. Op de donderdag ben ik ook op school
aanwezig. Je zult me vast en zeker in verschillende groepen tegenkomen waar ik
dan aan het vervangen ben.
Ik heb er heel veel zin in!! Groetjes en tot snel!
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Jorg Martens inmiddels alweer 25 jaar oud. Na 2 jaar te hebben
stagegelopen mag ik nu zelf aan de slag. Ik ben te vinden in groep 6J. Ik ga 5
dagen in de week werken en heb hier ontzettend veel zin in. Daarnaast sport ik
graag. Zeer waarschijnlijk ga ik weer basketballen met mijn volle 1.78.
Groetjes Jorg Martens
GEZINS- EN JONGERENCOACHES
In de (digitale) bijlage meer informatie voor vragen m.b.t. opvoeding, hulp en ondersteuning
door gezins- en jongerencoaches.
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Wij hopen dat iedereen veel leesplezier heeft beleefd aan zijn/haar boeken uit de Bieb Op
School en/of met de vakantiebieb App. Vanaf a.s. vrijdag is de BoS weer geopend en kunnen
alle kinderen met een pasje weer ruilen. Voor alle nieuwe leerlingen die nog geen lid waren
van de bibliotheek, hebben we een gratis pas aangevraagd.

