Silvester -Bernadette Basisschool

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

Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We bevinden ons alweer halverwege januari en de dagen worden zichtbaar weer langer. De
winterse buien vallen deze week bijna voortdurend uit de lucht. Dikke jassen, dassen en
handschoenen zijn dan ook nuttige accessoires deze weken… Omdat veel kinderen het moeilijk
vinden om deze losse spullen steeds bij elkaar te houden de vraag of u alles van naam wilt
voorzien. Als het dan bij de gevonden voorwerpen terecht komt, kunnen we het snel
terugbezorgen. Ook voor gymspullen, broodtrommels en handdoeken is het handig als het van
naam is voorzien.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat “We helpen elkaar” 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!

ONDERWIJSSTAKING 15 MAART
Onlangs werd in de media een landelijke onderwijsstaking aangekondigd waarbij collega’s in het
basis- en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en op de universiteiten werden opgeroepen die dag
het werk neer te leggen om massaal een signaal af te geven. Iedere betrokkene binnen het
onderwijs maakt zich zorgen over de kwaliteit.
We hebben een prachtig en veelzijdig vak, maar door diverse overheidsmaatregelen als
passend onderwijs, voortdurend veranderende wet- en regelgeving, (verkapte)
bezuinigingsmaatregelen en m.n. het lerarentekort, blijft de werkdruk structureel te hoog. Dit is
niet gezond en komt de kwaliteit van onderwijs niet ten goede. Hoewel veel van onze collega’s
het vervelend vinden dat kinderen en ouders wederom gedupeerd worden door een dag minder
school, scharen we ons achter de landelijke actie. Ook wij willen ons hard maken voor
structureel goed onderwijs voor iedereen.
HERINNERING STUDIEDIEDAG
Als de kalender een vaste plek in huis heeft, hebt u het vast al gelezen. Op woensdag 6 februari
staat de volgende studiedag van het team gepland.
- De leerkrachten van de groepen 1 en 2 gaan samen naar een “inspiratie dag van het jonge
kind”.
- De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zoomen samen in op de resultaten van de CITO-Mtoetsen. Vanuit de schoolanalyse volgen acties op groeps- en, indien nodig, op individueel
niveau.
ACTIE BOEKHANDELS
Omdat we lezen zo waardevol vinden voor diverse ontwikkelgebieden, besteden we er op school
veel tijd en aandacht aan. Om dezelfde reden stimuleren we ook het thuis (voor)lezen! Door elke
dag een kwartier te lezen, leert een kind zo’n 1000 extra woorden per jaar! In februari start de
landelijke actie “Geef mij maar een boek”. Vanaf 8 februari houden de gezamenlijke
boekhandels in Nederland weer een mooie actie! Eén van de klassiekers onder de kinderboeken
“Kruistocht in spijkerbroek” van Thea Beckman is te koop voor slechts € 2,50. Het is een
fantastisch kinderboek. Reserveren kan vanaf nu al o.a. bij boekhandel De Ganzenveer.

LETTERFEEST IN GROEP 3
Het is feest in groep 3!
In groep 3 zijn we alweer bezig met kern 6 van Veilig Leren
Lezen. Dat betekent dat de kinderen al bijna alle letters
hebben geleerd.
Om dit te vieren organiseren de juffen van groep 3 een
letterfeest op donderdag 7 februari. We nodigen alle ouders
van deze groepen uit om 12.10 uur naar de klassen te
komen om samen dit feestelijke moment te vieren.

WET MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari veranderd. Enkele
jaren geleden is deze in het leven geroepen om de professional te helpen om zorgvuldig te
handelen. Er zijn enkele stappen die precies aangeven wat een school of leraar kan en moet
doen bij vermoedens dat een kind thuis problemen heeft. Hierbij een link met filmpje met uitleg:
http://www.pomagazine.nl/nieuwsbrief#nieuws3
VERKIEZING SPORTIEFSTE BASISSCHOOL VAN HELMOND
We zijn genomineerd als sportiefste school van Helmond! Morgen is het zover.
Op vrijdag 1 februari tussen 18.15 en 18.45 uur vindt de bekendmaking plaats. Deze is
verplaatst naar De Geseldonk in Mierlo-Hout. De sportmarkt die voorafgaand zou plaatsvinden,
gaat helaas niet door.
We hopen dat er heel veel kinderen en ouders van onze school aanwezig zijn tijdens de
prijsuitreiking. Wie weet winnen we weer een prijs?! Jullie komen toch ook?!

ONTWERPWEDSTRIJD
In het kader van het briljanten schooljubileum willen we de voorgevel opfleuren. Daarom hebben
we een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Sinds vorige week liggen in de hal van school
deelnameformulieren voor degenen die mee willen doen aan de ontwerpwedstrijd.
We weten dat er veel creatief talent is onder onze leerlingen! We zijn zeer benieuwd naar de
inzendingen! Inleveren kan tot 31 januari 2019. De winnaars verdienen natuurlijk een leuke
verrassing!

HERINNERING OPEN DAG VOORTGEZET ONDERWIJS
Op zondag 10 februari van 11.00 tot 15.00 uur is het zover! De jaarlijkse
open dag wordt dan gehouden. Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn
met hun ouders/verzorgers welkom om nader kennis te maken met het
voortgezet onderwijs.

RAPPORT GROEP 8
De leerlingen van groep 8 ontvangen volgende week donderdag 7 februari hun
rapport. De kinderen van groep 3 t/m 7 ontvangen hun rapport op 13 maart.

TIPS VOOR REKENSPELLETJES AAN DE KEUKENTAFEL
In deze tijd van het turen naar schermen en ‘online leven’, wordt er in veel gezinnen minder
samen ondernomen. Door samen spelletjes te spelen, leren kinderen spelenderwijs echter
waardevolle dingen. Op onderstaande site staan leerzame rekenspelletjes die ouders met hun
kinderen gezellig samen aan de keukentafel kunnen spelen.
De instructievideo’s van deze rekenspelletjes zijn al duizenden keren gedeeld op
Kijk maar eens op https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/
Veel speelplezier alvast!

