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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen, ontstaan mooie ideeën,
fantastische gesprekken en soms ook onenigheid. Dit gebeurt zowel bij volwassenen als bij
kinderen. Dat is niet erg, bij kinderen hoort het ook bij hun ontwikkelingsproces. Met vallen en
opstaan wordt iedereen groot. We leren onze leerlingen dat iedereen gelijkwaardig is. Er zijn veel
overeenkomsten tussen mensen en ook een aantal verschillen. Dat is prima, zolang je elkaar
maar respecteert. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met de ander. Twee meningen mogen ook
naast elkaar bestaan. We merken echter dat er kinderen zijn bij wie thuis wordt gezegd dat ze
mogen slaan als ze dat nodig vinden. Wij vinden dit zeer kwalijk! Iedereen keurt geweld door een
ander af, (denkt u even aan het incident in Utrecht onlangs) maar sommigen geven hun eigen
zoon/dochter opdracht om geweld te gebruiken… Bovendien brengt u uw kind in een
loyaliteitsconflict, want wij keuren schelden, schoppen, slaan enz. altijd af. Wij rekenen op uw
medewerking!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat Iedereen hoort erbij! centraal.
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-pestcoördinator van onze school.

LESBEZOEK OUDERS GROEP 3
Op vrijdag 5 april zijn de ouders en verzorgers van leerlingen in groep 3 welkom in de klas om
mee te doen met een activiteit van 12:00 - 12:30 uur.

VERKIEZING SPORTIEFSTE BASISSCHOOL VAN NEDERLAND
We hebben u eerder al geïnformeerd dat we bij de top 5 van sportiefste scholen van Nederland
behoren. Volgende week woensdag 10 april wordt de finaledag voor deze 5 scholen
georganiseerd in Den Haag. We vertrekken ’s ochtends om 7:00 uur richting Zuid-Holland. De
leerlingen verzorgen daar een podiumpresentatie en mogen diverse sportworkshops volgen.
Meneer Nick en juffrouw Monique presenteren onze school voor een vakjury. De samenhang
tussen activiteiten op het gebied van sportiviteit in de gymzaal, buiten tijdens de pauzes,
verlengde schooldagactiviteiten, bewegen tijdens de lessen, aandacht voor gezondheid en
samenwerking met ouders en andere partners maken deel uit van de criteria. We verwachten
tussen 17:30 en 18:00 uur terug te zijn op school.
OUDERKOFFIEKAMER
Woensdag 17 april vindt de volgende bijeenkomst van de ouder-koffiekamer
plaats in het “Kwetternest”. Rond 8:30 uur; als uw zoon/dochter naar school
komt. Op de kalender staat deze gepland op 10 april, maar deze wordt een
week verschoven naar 17 april. U komt toch ook? Voor de gezelligheid en
om samen met anderen te praten over zaken die u belangrijk vindt. U bent
van harte welkom. Ik hoop u te zien. Met vriendelijke groet, juf. Margriet

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 zijn 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!

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
In groep 7 maken de leerlingen 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.?
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!

AANKONDIGING KONINGSSPELEN
De Koningsspelen worden bij ons op school op Goede Vrijdag 19 april 2019
georganiseerd. Dit is anders dan op de schoolkalender staat vermeld. Daar staat de
datum (een week eerder) die geprikt is door het landelijke comité. Wij hebben
gekozen voor de verschuiving, omdat we het een fijne invulling van de laatste dag
voor de meivakantie vinden voor de kinderen. We vragen iedereen om het op de
schoolkalender zelf even aan te passen.
PAASVIERINGEN
Net als vorig schooljaar worden de Paasvieringen op donderdag georganiseerd. Omdat niet alle
kinderen en belangstellende ouders en verzorgers tegelijk in de aula passen, is de eerste viering
van 8:45 - 9:45 uur en de tweede viering van 13:30 - 14:30 uur. Kijk voor de indeling van de
groepen op de schoolkalender bij donderdag 18 april.

VACATURE OUDERGELEDING MR
Voor Sjoerd lintermans zit de eerste zittingsperiode in de MR er bijna op.
Dit betekent dat hij er nu 3 jaar in zit. U als ouder kunt zich nu verkiesbaar
stellen voor de MR. Dus lijkt het u interessant om mee te denken,
te vergaderen over school en de beslissingen die er genomen moeten worden,
stuur dan voor 11 april een e-mail met motivatie en pasfoto naar de voorzitter
van de MR, r.devries@silvester-bernadette.nl. Indien er geen aanmeldingen komen, zal Sjoerd zich
de komende 3 jaar weer vol enthousiasme inzetten voor de MR. Komen er wel aanmeldingen, dan
stelt Sjoerd zich herkiesbaar en zullen er verkiezingen volgen. Natuurlijk kunt u altijd extra
informatie opvragen aan de zittende MR- leden. Oudergeleding: Anke van den Hurk, Sjoerd
Lintermans, Sander van Veghel. Personeelsgeleding: Juf Peggy, Juf Ankie en Juf Regine.
CURSUSAANBOD ZORGBOOG VOOR OUDERS
Eerste Hulp Bij Kinderongelukken
Weet jij hoe je moet handelen als er een huis-, tuin- of keukenongelukje gebeurt met je kind of hoe
je kunt handelen wanneer er sprake is van een noodgeval?
Start
Woensdag 10 april 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
4 x 2 uur in Helmond
Waardevol communiceren met kinderen
Herken je dit gevoel: ‘Ik had op het laatst alleen nog maar het gevoel dat ik politieagent moest
spelen, in plaats van dat ik die leuke moeder kon zijn’. Een ontspannen en open relatie met je kind
zonder ruzie en conflicten, is dat niet iets waar alle ouders naar verlangen?
Start
Donderdag 11 april 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
4 x 2 uur in Helmond
Reanimatie en AED bij kinderen
Weet jij hoe te handelen wanneer je kind bewusteloos raakt of hoe je de beste eerste hulp kunt
verlenen als je kind reanimatie nodig heeft? Tijdens de cursus Reanimatie en AED leer je rustig en
adequaat te handelen in eerste hulp-situaties. En dat geeft een veilig gevoel.
Start
Woensdag 22 mei 2019
Tijd
20:00 - 22:00 uur
Aantal bijenkomsten
4 x 2 uur in Beek en Donk
Mindfulness voor jonge ouders
Het leven kan een stuk gemakkelijker worden als je beseft dat je gedachten geen feiten zijn.
Maak kennis met Mindfulness voor jonge ouders. De verandering die jij zoekt, zit altijd in jezelf.
Tijd voor jezelf nemen is het begin!
Start
Maandag 3 juni 2019
Tijd
20:00 - 21:30 uur
Aantal bijenkomsten
5 x 1,5 uur in Helmond

Informatie en aanmelden?
Voor aanmelden of informatie kun je een mail sturen naar cursussendiensten@zorgboog.nl of
telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0492-504821. Ook kun je de website van
de Zorgboog bezoeken om je aan te melden. Hier vind je ook de actuele prijzen. Ben je lid van de
Zorgboogextra dan ontvang je korting op al onze cursussen.
https://www.zorgboog.nl/cursussenendiensten of https://www.zorgboog.nl/cursusoverzicht

