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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De zon laat zich de laatste weken al vaker zien. Dat doet de natuur en de meeste mensen goed.
Kinderen spelen met plezier buiten en leren daar ook een heleboel van. Door veel te spelen,
wordt de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ruimtelijke
ontwikkeling gestimuleerd. En leren over de natuur lukt natuurlijk bij uitstek door in de natuur te
zijn! Buitenspel stimuleren we als school van harte. In veel groepen worden lessen of delen van
lessen buiten op het plein of op het veld uitgevoerd wanneer dat kan. Aanstaande dinsdag is het
nationale buiten-les-dag. Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over. Volg de Klasbordapp
van de groep van uw kind en de Facebookpagina Basisschool Silvester-Bernadette om niets te
missen!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat We lossen het samen op! 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.

HERINNERING STUDIEDAG 29 MAART
Op vrijdag 29 maart staat de volgende studiedag voor het team gepland.
Onderstaande ontwikkelpunten staan op de agenda voor het team:
* Lezen
* Creatief schrijven
* Rekenen
* KIJK - lijnen - observatie instrument
* Tussenevaluatie M5-anti-pest-aanpak
* Evaluatie uitproberen thematische methode
* Workshop muziek
* Puzzelen op organisatie en formatie volgend schooljaar
Alle kinderen zijn deze dag vrij! Fijne dag allemaal!

HELMONDS OFFICIËLE STREEKTAAL
Zoals jullie vast wel hebben gehoord zijn niet alleen het Fries
en het Limburgs erkend als officiële taal, maar is de
gemeente Helmond ook bezig om het Helmonds als officiële
streektaal erkend te krijgen. Wij juichen dit als school van
harte toe en beginnen daarom maandag met een les
Helmonds. We vragen uw kind om ter voorbereiding a.s.
maandag een tèsnuzzik mee te nemen / geven. Mocht u hier
niet uitkomen of alvast met uw kind willen oefenen kijk dan
even op:
https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Helmonds

ACTIE GEEF EEN PRENTENBOEK CADEAU
Voorlezen en vrij lezen zijn essentieel voor de (taal)ontwikkeling van kinderen.
Het effect op woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar: met een kwartier
vrij lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar! Het geven
van een boek kan een mooie impuls zijn voor leesplezier en leesbevordering.
Het boek “Kikker is kikker” is nu voor slechts € 2,- te koop bij de boekhandel!
Wij wensen alle kinderen en ouders / verzorgers veel voorleesplezier!
2 APRIL NATIONALE BUITENLESDAG
A.s. dinsdag wordt landelijk aandacht besteed aan de buitenlesdag. We
hopen op droog weer, zodat de buiten geplande les activiteiten van de
groepen ook door kunnen gaan. Het sluit naadloos aan op bewegend leren
en coöperatief leren waar we in alle groepen aandacht aan besteden. Duimt u
voor een lekker zonnetje?
AUDIT GEZONDE SCHOOL EN JURY SPORTIEFSTE SCHOOL VAN NEDERLAND
Op dinsdagmiddag komt een auditcommissie en een delegatie van de jury van de verkiezing
“sportiefste basisschool van Nederland” op bezoek. Ze komen kijken of datgene wat we in
voorbereiding hebben aangeleverd ook in praktijk te zien is: aandacht voor gezonde voeding en
gezond gedrag, bewegen in de klassen, op de speelplaats en in de gymzaal.
VERZOEK MEDEWERKING ONDERZOEK LEERLINGEN GROEP 6 T/M 8
Mijn naam is Tessa van de Kerkhof, student Biomedische Wetenschappen en op het moment ben ik
aan het afstuderen in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven. Ik doe onderzoek naar een
vragenlijst over fysieke activiteit bij kinderen/jongeren van 10-18 jaar.
Wij hebben deze vragenlijst vertaald naar het Nederlands en gaan kijken of deze bruikbaar is bij
kinderen. Daarvoor hebben we de hulp nodig van kinderen tussen de 10 en 18 jaar die voor ons
twee keer een aantal vragenlijsten in willen vullen.
Op woensdag 3 april worden deze vragenlijsten uitgedeeld in de groepen 6, 7 en 8. In de envelop
zit een informatiebrief met uitgebreide informatie over het onderzoek, een toestemmingsformulier
voor deelname aan het onderzoek, de eerste vragenlijsten en een retourenvelop. Ik hoop dat er
zoveel mogelijk kinderen meedoen aan mijn onderzoek, zodat ik met een mooi onderzoek kan
afstuderen. Mocht u nog vragen hebben, mag u altijd contact met mij opnemen!
Vriendelijke groeten, Tessa. Voor contact: tessa.van.de.kerkhof@mmc.nl
HULPOUDERS GEVRAAGD BIEB OP SCHOOL
Op vrijdagochtend mogen alle kinderen boeken ruilen. Dit wordt begeleid door
enkele ouders. Lijkt het u leuk en gezellig om hierbij mee te helpen, laat
het dan even weten aan juffrouw Monique a.u.b. We vinden het erg fijn
wanneer u elke week op vrijdagochtend aanwezig kunt zijn. Maar ook als u
een deel van de ochtend of bijv. een paar keer per maand wilt helpen, horen we graag van u!
ZOMERTIJD
Let op: Aanstaande zaterdagnacht wordt de klok verzet naar zomertijd. Dit
betekent dat de klok een uur vooruit gaat… We rekenen erop dat iedereen
maandag gewoon op tijd op school is.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Komende week maken de leerlingen van groep 7 het theorie-examen verkeer. Alle kinderen bij ons
op school krijgen verkeersles in hun klas. Naarmate kinderen ouder worden, nemen ze vaker
zelfstandig deel aan het verkeer. Het is belangrijk dat ze de regels kennen en dat ze deze kunnen
toepassen! Alleen de leerlingen die slagen voor dit theorie-examen, mogen deelnemen aan het
praktisch fietsexamen later dit schooljaar. De fietskeuring volgt in de week van 8 april… Zorgt u
ervoor dat de fiets van uw zoon / dochter in orde is a.u.b.?

