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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hoewel nog lang niet alles weer normaal verloopt, maken we ons wel weer op voor vertrouwde
schooldagen met complete groepen en originele lestijden. Vanuit de overheid is er vertraging
m.b.t. een nieuw protocol met richtlijnen voor het basisonderwijs. Dit zou op 27 mei verschijnen,
maar is uitgesteld (zonder datum) Helaas kunnen wij daarom geen concrete uitwerking van het
nieuwe protocol maken om ouders, kinderen en collega's duidelijkheid te bieden.
Volledige opening vanaf 8 juni is het enige dat tot nu toe is gecommuniceerd. We zullen z.s.m.
meer informatie verschaffen. Op maandag 8 juni verwachten we alle leerlingen in elk geval weer
op school! Intussen komt de afronding van het schooljaar in beeld met doorgaans gezellige
activiteiten. Deze kunnen niet allemaal doorgaan. Indien de richtlijnen het toelaten, passen we
zaken aan. Het schoolverlaterskamp en de afscheidsavond voor groep 8 bijvoorbeeld zijn voor
hen zo waardevol, dat we die op een andere manier gaan organiseren. De ouders van groep 8
ontvangen hierover binnenkort meer informatie.
Tegelijkertijd met deze organisatorische zaken, is ook de planning voor volgend schooljaar in
volle gang. Verderop in deze nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld welke leerkrachten in welke
groepen werken en hoe de schoolvakanties en studiedagen zijn gepland.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf dinsdag na Pinksteren staat de regel We helpen elkaar weer centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!
HERINNERING 2E PINKSTERDAG
Op maandag 1 juni heeft iedereen een vrije dag i.v.m. 2e Pinksterdag.
Geniet –met gepaste afstand a.u.b.- van het lange weekend allemaal…
ONTWIKKELGESPREKKEN
Tot nu toe mogen ouders de school niet betreden. Toch zijn er ouders die we
graag spreken m.b.t de ontwikkeling en/of overgang van hun kind. Leerkrachten
maken in dat geval een individuele afspraak. Als u als ouder zelf behoefte hebt
aan een gesprek, maak dan gerust een afspraak met de leerkracht.

GEZONDE SCHOOL
Ook in Coronatijd ontwikkelen we door! Als eerste basisschool van Helmond hebben we het
vignet natuur en milieu verdiend!
Basisschool Silvester-Bernadette mag zich de eerste trotse bezitter van het Vignet
Natuur en Milieu in Helmond noemen. Het Vignet Natuur en Milieu is een
onderdeel van de Gezonde School aanpak. Bij het Vignet Natuur en Milieu wordt
het beleid getoetst rondom thema’s als gezonde omgeving, milieu in en rond de
school, afval scheiden en educatie. Silvester-Bernadette heeft, onder begeleiding
van Conceptbureau voor duurzame projecten Groen4Life, voortvarend alle stappen
doorlopen om in aanmerking te komen voor het vignet. Als KLIEN IT school van het
eerste uur (deelname aan dit project over circulaire economie sinds 2016) had de
school op het gebied van afval scheiden een streepje voor. Educatie over milieu en
afval was al in het onderwijs ingebed. De school zorgde voor een groene schoolomgeving.
Hiervoor plantten zij bijvoorbeeld extra bomen en struiken aan op het schoolplein. Ook heeft
basisschool Silvester-Bernadette het gebouw geïsoleerd en ruiten vervangen door dubbelglas.
Het schoolbeleid is verder getoetst op hitte, ventilatie en luchtkwaliteit en groen in de klaslokalen.
Basisschool Silvester-Bernadette mag zich overigens al drie jaar een Gezonde School noemen.
De school behaalde eerder de vignetten Welbevinden en bewegen en Sport.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 20-21
Herfstvakantie
19 t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari
2e paasdag
5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 t/m 24 mei
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september
Studiedagen team:
17 september, 27 november, 30 november, 3 februari, 22 april, 6 juli
Studiemiddagen team:
6 oktober, 16 november, 17 december, 28 januari, 18 maart, 15 juni
Op deze middagen zijn de kinderen om 12:30 uur uit

GROEPSVERDEPLING SCHOOLJAAR 2020-2021
Op dinsdagmiddag 7 juli gaan alle kinderen kennismaken met de leerkracht(en) bij wie ze
volgend jaar in de klas komen.
Groep 1: juf Peggy
Groep 1: juf Gisela + juf Heidi
Groep 2: juf Gaby + juf Heidi
Groep 2: juf Femke D. + juf Annetta
Groep 3: juf Marèse + juf Chantal
Groep 3: juf Monique + juf Ilse
Groep 4: juf Karin + juf Iphi
Groep 4: juf Ankie + juf Iphi
Groep 5: juf Milou + juf Mary
Groep 5: juf Romy
Groep 6: meneer Stijn + juf Femke L
Groep 6: meneer Jorg
Groep 7: juf Debbie + meneer Peter
Groep 7: meneer Jorres + juf Manon
Groep 8: juf Anne + juf Mary
Groep 8: meneer Geert + meneer Peter
Praktijkkklas: juf Petra
Topklas: juf Silvia
VindingRijk: juf Silvia
Taalklas 2/3: juf Mandy
Taalklas 2/3: juf Gabie
Ondersteuning: juf Mandy, juf Jolanda, juf Netty, juf Petra.

NIEUWE TAALMETHODE
O.l.v. een werkgroep van gespecialiseerde leerkrachten hebben we ons als team dit jaar
georiënteerd op een nieuwe taalmethode. Na de kerstvakantie zijn twee methodes
uitgeprobeerd door de groepen 4 t/m 8. Op basis van input van de leerlingen en bevindingen
van de leerkrachten hebben we unaniem gekozen voor de methode STAAL. Alle materialen
daarvoor staan nu in bestelling, zodat we er in het nieuwe schooljaar mee kunnen starten.

