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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wat fijn dat u gisteren zo massaal naar de informatiebijeenkomst en de
nieuw(school)jaarsreceptie kwam! Dank u wel voor uw interesse en betrokkenheid! De eerste
kennismaking tussen ouders en leerkrachten vond plaats in de klassen. Kinderen konden al iets
van hun gemaakte werk en hun lokaal laten zien. Een goed begin…
Op de speelplaats werden de kraampjes van de infomarkt ook goed bezocht. Diverse
samenwerkingspartners waren aanwezig en zij waren zeer positief over de opkomst en de sfeer
tijdens de nieuw(school)jaarsreceptie.
Elk gezin heeft een envelop gekregen met:
 Nieuwe kalender/schoolgids
 Informatiebrief ouderbijdrage en schoolreis
 Gezondheidsformulier
 Invulformulier om persoonsgegevens door te geven aan school met:
* Intekenformulier voor (groot)ouderhulp
 Flyer om de (gratis) nieuwe schoolapp te downloaden in de app store / play store
Het invulformulier bestaat uit twee gedeelten. We vragen iedereen het bovenste gedeelte met de
persoonsgegevens en toestemming / niet voor publicatie van foto’s in te leveren bij de leerkracht
van wie u de envelop hebt gekregen. (Bij meerdere kinderen, bij de leerkracht van de jongste) In
geval van nood is het belangrijk dat we u kunnen bereiken!
Het 2e gedeelte van het intekenformulier is bedoeld voor mensen die het leuk vinden en hen de
kans te bieden om hun steentje bij te dragen aan onze school. Om de school daarmee elke dag
nog beter en leuker te maken voor de kinderen. Zoals we graag talenten stimuleren bij de
leerlingen, doen we dit ook bij (groot)ouders en verzorgers. Uiteraard is het geen verplichting.

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 2-9 centraal staat is:
We werken samen!
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 door toch samen te werken, ook samen een oplossing kunt vinden. e
hopen dat u dit onderschrijft waardoor kinderen van goede voorbeelden op
school en thuis kunnen leren.
SCHOOLAPP
Tijdens de informatiebijeenkomst is uitleg gegeven over de installatie van de app. Als u daar niet
bij kon zijn, of het lukt om een of andere reden niet, kom dan gerust even binnen. Juffrouw Marga
van de administratie helpt u graag! Na het downloaden van de app hebt u het BSN-nummer van
uw kind nodig om de informatie van de groep van uw kind te kunnen zien.

UITNODIGING VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN GROEP 1-3-4-7 en 8
Op dinsdagavond 4 september vindt de informatie
avond voor ouders van de groepen 1-3-4-7 en 8
plaats. De leerkrachten van deze groepen geven
deze avond specifieke informatie over de inhoud van
het desbetreffende leerjaar. Voor groep 7-8 wordt m.n. het traject van voorbereiding en advisering
op het voortgezet onderwijs toegelicht. We vinden het belangrijk u goed te informeren en zouden
het daarom fijn vinden als u aanwezig kunt zijn! De avond duurt van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal, Mijn naam is Nicole Klöpping. Ik ben 19 jaar en woon in Helmond.
Ik ben een vierdejaars PABO student. Ik studeer aan Hogeschool de Kempel.
Mijn hobby’s zijn fitnessen, lezen, wandelen met de hond en gezellig kletsen met
vriendinnen. Komend schooljaar mag ik in groep 5 bij juf Milou afstuderen. Ik ben
aanwezig op maandag en dinsdag. Af en toe ben ik er een hele week. Ik heb
er erg veel zin in!
Hallo Allemaal,
Mijn naam is Jorg Martens inmiddels alweer 24 jaar oud. Ik studeer op dit
moment aan de PABO in het 4de leerjaar aan Hogeschool de Kempel. Ik ga
stagelopen in groep 6 waar ik tevens ook afstudeer. Hier ben ik het
aankomende jaar veel te vinden, vooral op maandag en dinsdag. Af en toe
zal ik er ook een hele week zijn. Vorig jaar was ik ook te vinden op de
Silvester-Bernadette, toen heb ik stagegelopen in groep 8 en groep 3. In mijn
vrije tijd ben ik voornamelijk bezig met sporten. Ook werk ik nog bij een
autobedrijf in ‘s-Hertogenbosch. Ik heb er erg veel zin in!
Groetjes Jorg Martens
NIEUWE SAMENSTELLING KINDERRAAD
Zoals elk jaar vinden er in de groepen 5 t/m 8 verkiezingen plaats voor de kinderraad. Elke klas
kiest daarmee een klassevertegenwoordiger. Deze leerlingen vergaderen ongeveer zes keer per
jaar samen met de directeur. Bespreekpunten zijn o.a. de ingekomen post in de kinderideeënbus
(de rode brievenbus in de hal) en activiteiten die door de ouderraad i.s.m. leerkrachten worden
georganiseerd. Voorstellen en/of besluiten worden door de kinderen in hun groep besproken en
door juffrouw Monique gecommuniceerd naar team en ouderraad en middels een samenvatting in
de nieuwsbrief naar alle ouders/verzorgers.

OR NIEUWS
De OR (ouderraad) heeft enkele vacatures!
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om structureel
betrokken te zijn bij het (samen met leerkrachten) organiseren van
activiteiten op school zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval, Pasen,
koningsspelen, wandelvierdaagse, schoolfoto’s, luizencontrole,
sponsorloop enz. Zie ook de bijlage!
Als u belangstelling of vragen hebt, meldt u zich dan bij de voorzitter
van de OR Gaby van Lierop of bij juffrouw Monique.

URBAN MATTERZ
Op zondag 22 september gaat de 5e editie van UrbanMatterz plaatsvinden. Op deze dag zijn er
diverse Urban sports & culture activiteiten te zien en te beoefenen. Er zijn zowel workshops als
demo’s en er is zelf een NK Miniramp van Skateboard Federatie Nederland. Daarnaast zijn alle
onderdelen vrij toegankelijk op de tijden die niet ingevuld zijn met workshops of demo’s. Er is dus
genoeg te zien en te doen op gebied van sport! Zowel voor jongeren, volwassenen, maar ook
kinderen vanaf 4 jaar is het mogelijk om voor diverse workshops of challenges in te schrijven!
Check www.urbanmatterz.nl/urbansports voor meer info.

HOE GAAN WE OM MET SPULLEN VAN ONSZELF EN VAN EEN ANDER?
Kinderen gebruiken op school veel materialen die door school beschikbaar worden gesteld.
Kinderen moeten leren hoe ze verantwoord met spullen omgaan en dat ze er zuinig op moeten
zijn. Ook blijven er vaak broodtrommels liggen, blijven spullen aan de kapstok hangen en
spullen in het kleedlokaal liggen. Veel van deze spullen worden niet meer opgehaald.
 Wij letten er tijdens het omkleden goed op dat alles mee naar huis gaat, maar wij vragen
ook aan de leerlingen om goed op hun spullen te letten. Mocht U als ouder bij het
opruimen van de tas spullen missen, kunt u bij de balie kijken in de mand van gevonden
voorwerpen.
 Leerlingen krijgen een goed gevulde etui. We vinden dat zij zuinig met deze en andere
spullen moeten omgaan. Als een pen, potlood of gum ‘op’ is, een schrift of kladblok vol,
dan krijgt een kind deze nieuw van school.
Als ze iets kwijtraken of het moedwillig kapot maken, kost dit geld.
Whiteboardstift
€ 2,00
Vulpen
€ 7,00
Etui
€ 2,00
Liniaal
€ 1,00
Kladblok
€ 1,00
Balpen
€ 0,75
Potlood
€ 0,75
Gum
€ 0,75
Markeerstift
€ 0,75
Schrift
€ 0,75
Label etui
€ 0,50
Koptelefoontje
€ 3,00
Er worden geen spullen van thuis meegenomen!
 We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Chromebooks. Dit zijn kleine
computers waarmee kinderen leren omgaan met de digitale wereld. Sommige
werkbladen worden op de Chromebooks gemaakt. Voor het gebruik van deze
Chromebooks zijn posters gemaakt. Ieder kind vanaf groep 4 heeft een eigen
oortelefoontje. Mocht dit door verkeerd gebruik stuk gaan dan dienen leerlingen zelf een
nieuwe kopen.
LEES- EN REKENCAFÉS VOOR OUDERS EN LEERLINGEN GROEP 3 EN 4
Deze speciale activiteit, voor ouders en kinderen van groep 3 samen en voor ouders en
kinderen van groep 4 samen wordt vervolgd!
Op vrijdag 6 september vindt voor beide groepen de 1e bijeenkomst plaats
van 13:00 - 13:45 uur! De data leest u ook op de kalender.
Voor opvang van (kleine) broertjes/zusjes wordt (gratis) gezorgd. Degenen die voor aanvang
van de bijeenkomst op school willen eten, mogen gebruik maken van de aula en/of het
schoolplein. Koffie en thee voor ouders staan klaar!
We hopen dat weer veel mensen mee zullen doen! Voor kinderen is het
leuk te laten zien aan hun papa / mama wat ze geoefend en geleerd
hebben en ouders/verzorgers krijgen een beeld van de lees- en
rekenontwikkeling en tips om dit thuis spelenderwijs te stimuleren.
De resultaten gaan daardoor bij veel leerlingen met sprongen vooruit!
Bovendien zijn het gezellige bijeenkomsten waar u andere ouders,
kinderen en de leerkrachten beter leert kennen.
U komt toch ook?!

Helmond, augustus 2019.

Betreft: vacature ouderraad

Beste ouder of verzorger,
Op school hebben we een ouderraad (O.R.) die bestaat uit een aantal ouders/ verzorgers van
kinderen bij ons op school. Vele handen maken licht werk!
Deze ouders staan de school met raad en daad bij. Ze denken mee over praktische
schoolzaken en verrichten een aantal werkzaamheden waaronder:
-

Versieren van de school bij feesten: Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen etc.
Voorbereiden van en assisteren bij b.v. Kinderboekenweek, Sinterklaas,
kerstdiner of kerstmarkt en sociaal project (opbrengst voor een goed doel)
- Verkoop van de jaarlijkse schoolfoto’s
- De organisatie van de wandelavondvierdaagse
- Het regelen van de 2-jaarlijkse sponsorloop
- Het mee organiseren van de schoolreis
- Controle hoofdluis na elke schoolvakantie; ouderraadleden zijn “kriebelouders”
- Bibliotheekbeheer (bieb bovenverdieping)
- Begeleiding tijdens sporttoernooien
Dit alles in nauwe samenwerking met de schoolleiding en leerkrachten/ondersteunend
personeel en/of kinderen.
Op jaarbasis vindt er ongeveer 8 keer overleg plaats onder voorzitterschap van mevr. Gaby
van Lierop, de voorzitter van de ouderraad en Monique van Ekert, directeur-bestuurder.
De data en tijden liggen tijdig vast en de bijeenkomsten vinden op wisselende ochtenden
plaats tijdens schooltijd.
Vindt u het fijn om activiteiten mee te organiseren en lijkt het u gezellig om bij onze
enthousiaste vrijwilligersclub aan te sluiten? Schrijf dan even een kort briefje om u zelf voor te
stellen, voorzien van motivatie (en foto als het kan). U kunt dit t/m 11 september afgeven bij
juffrouw Monique. Ook voor vragen bent u uiteraard welkom!

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens,
Ouderraad B.S. Silvester-Bernadette

Procedure:




De vacature leest u hierboven
Gesprek met directie en delegatie ouderraad
Bij veel aanmeldingen zullen we verkiezingen organiseren

