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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Van 1 t/m 5 oktober vindt de Nationale Onderwijsweek plaats. Op 2 oktober vanaf 18.00 uur vindt
in Den Haag een grote manifestatie plaats waarin aandacht wordt gevraagd voor de te hoge
werkdruk en de te lage beloning in de publieke sector. Wij ondersteunen deze actie van harte!
Code rood is echt bereikt in het onderwijs. In geval van ziekte zijn er geen vervangers
beschikbaar… Dit is niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs en ook niet voor de werkdruk.
Het vak moet aantrekkelijker gemaakt worden. Gelijkschakeling met salaris en andere
arbeidsvoorwaarden tussen basis- en voortgezet onderwijs zou daar bij kunnen helpen.
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit is altijd een mooi moment om lezen, voorlezen en
het belang daarvan te onderstrepen! Op 4 oktober staat een studiewerkmiddag met het team
gepland. Op 5 oktober sluiten we de week af met de dag van de leerkracht.
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 1-10 centraal staat: “Iedereen hoort erbij”
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en
niemand wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen… Dat gaat
vaak goed, maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien
nodig door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.
INSPECTIEBEZOEK
Eens in de vier jaar wordt elke basisschool in Nederland door de onderwijsinspectie bezocht.
Op 11 september vond het startgesprek tussen bestuur en onderwijsinspectie plaats voor het
periodieke onderzoek bij ons op school. Op 18 en 24 september vonden de onderzoeksdagen op
school plaats. Op deze dagen gingen de twee onderwijsinspecteurs op klassenbezoek en
voerden gesprekken met diverse geledingen van school. Later volgt een officieel rapport.
Uiteraard zullen we u hierover informeren!

SCHOOLFOTOGRAAF
Herinnering: Op dinsdag 2 oktober komt de schoolfotograaf op school. Deze dag
worden groepsfoto’s en portretfoto’s gemaakt. Broers en zussen worden ook samen
gefotografeerd. Na de herfstvakantie worden de foto’s verkocht door de ouderraad.

LESBEZOEK GROEP 8
Op maandag 1 oktober van 14.15 -14.45 uur zijn de ouders van groep 8 welkom
om te komen kijken en mee te doen in de klas. Een mooie manier om te zien en
horen hoe uw zoon/dochter les krijgt en leert in deze tijd. Verzoek om tijdig
aanwezig te zijn, zodat de activiteit vlot door kan gaan.

HERINNERING STUDIEMIDDAG
Op donderdag 4 oktober staat een studiewerkmiddag voor het team gepland.
De kinderen zijn die dag om 12:30 uur uit. De leerkrachten gaan deze middag
aan de slag met de observatielijsten van KIJK (groep 1-2) en ZIEN (groep 3 t/m 8)
om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen verder in beeld te brengen.

WORKSHOP KRACHTIGE OUDERS – KRACHTIGE KINDEREN
Datum: 4 oktober – 11 oktober en 25 oktober
Tijd:
8.45 uur tot 10.45 uur
Plaats: Basisschool Silvester Bernadette









Vindt u ook dat kinderen duur zijn?
Wanneer
komt de
Hebt u soms moeite om rond te komen?
kinderbijslag
Vindt u Sinterklaas, Suikerfeest, Kerst,
???
vakantie ook zo duur?
Vindt u het moeilijk als uw kind jarig is?
Wilt u uw kind laten sporten maar weet u
niet hoe?
Hoe kunt u gezond eten met weinig geld?
Moet ik met mijn kind over geld praten?
=> Wilt u meer leren over opvoeden met weinig geld en met andere ouders hierover praten?
Stichting De Vonk komt hierover 3 opeenvolgende workshops geven. Deelname is gratis. Wel
even aanmelden bij juf Marga op de administratie. De workshops gaan door bij minimaal
5 deelnemers.

KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
‘Kom erbij – vriendschap! De Kinderboekenweek wordt geopend in de klas
met een leuke activiteit. Tijdens de Kinderboekenweek zal veel plezier beleefd
worden aan boeken en andere activiteiten. In groep 3 t/m groep 8 vindt er een
echte voorleeswedstrijd plaats. De winnaars zullen in het zonnetje gezet
worden tijdens de afsluitende vieringen op woensdag 10 oktober en vrijdag
12 oktober. We stellen het erg op prijs als u ook thuis tijdens de
Kinderboekenweek extra aandacht aan (voor)lezen besteed. Ook in de
boekhandels en de bibliotheek zullen extra aanbiedingen/activiteiten zijn.
We wensen u heel veel (voor)leesplezier toe!
LEES- EN REKENCAFE’S GROEP 3 EN 4
Voor ouders en kinderen van de groepen 3 samen en voor de groepen 4 samen organiseren we
op vrijdagen lees- en rekencafé ’s. De leerkrachten nemen van 13.00 - 13.45 uur de lesstof van
afgelopen week door en laten kinderen samen met hun mama/papa oefenen. Ouders krijgen
bovendien tips om hun zoon/dochter thuis te begeleiden. Kinderen krijgen hierdoor (meer) plezier
in leren en gaan sneller vooruit in hun lees- en rekenontwikkeling. We zijn trots op zoveel
betrokkenheid van ouders dit schooljaar! Complimenten voor veel ouders!
Van 12.30 - 13.00 uur lunchen ouders en kinderen die dat willen samen in de aula van school. De
koffie en thee staan klaar! Ouders die alsnog willen deelnemen, zijn uiteraard welkom!

NACHT VAN CULTUUR, HET SPEELHUIS 6 OKTOBER 2018
Geniet van de allerleukste kinderworkshops tijdens de Nacht van Cultuur in het
vernieuwde Speelhuis Helmond. Op zaterdag 6 oktober kunnen kinderen weer
(gratis) meedoen aan de vele unieke kinderworkshops in de derde editie van de Nacht van
Cultuur. Dit keer is de ‘Nacht’ te beleven in het totaal vernieuwde Speelhuis. Het wordt een
rijke culturele nacht met kinderworkshops, maar ook met muziek, theater, dans,
voorleesmomenten en culinaire verrassingen. Ook voor volwassenen is er van alles te
beleven! En bovendien zijn alle workshops en activiteiten gratis toegankelijk. Iedereen doet
mee tijdens de ‘open nacht’ van de culturele instellingen Het Speelhuis, Museum Helmond,
Bibliotheek Helmond, Kunstkwartier en De Cacaofabriek.
Wat kunnen kinderen vanaf 19.00 uur onder meer verwachten?


















Speel en zing mee met Boer Boris gaat naar zee! (4+)
Luister naar de allermooiste verhalen in Blikkie de Voorleesbus (3+)
Welk jong talent uit Helmond wint de Jacques Vriens Cultuurprijs? (Al)
Meet and greet met Muis (Al)
Beleef een echt traditioneel Jan Klaassenverhaal in De Poppentheater Bus (2+)
Milko en zijn Vlooientheater is voor het eerst in Helmond te bewonderen! (Al)
Kinderboekenschrijver Jacques Vriens speelt Grootmoeders grote oren… (Al)
Een leuk cadeautje? Pimp een linnen tas of boekenlegger! (6+)
Altijd al een DJ willen zijn? Doe mee aan de DJ – Workshop (5+)
Maak een selfie met fotografe Hella Martens of in de Selfie-Fotowand ‘100 jaar
Trouwen’ (5+)
Hatseflats ze! Schilder een detail uit een werk van de 16e eeuwse schilder Lucas
Gassel uit Helmond of een pop-art schilderij. (5+)
Coole kinderen en stoere ouders laten zich (tijdelijk) tatoeëren met de mooiste
teksten in de Literaire tattooshop (4+)
Laat je ouders een keer winnen: Speel vintage games op oude computers (Al)
Maak lekkere kunst tijdens de ‘Proeverij Kasteel en Kunst’ (Al)
Bedenk met Jeugdboekenschrijfster Anja Vereijken een soundtrack bij een verhaal
(9+)
Spelen met eten? Zelfs met voedsel maak je de mooiste kunst. Beleef het zelf tijdens
de workshop Food Art Fotografie (6+)
En er is nog veel meer te beleven!

