SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De Goede Week startte met Palmzondag. Dankzij de zon de afgelopen dagen, voelt deze
week ook als een goede week voor ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging.
Vanavond, op Witte Donderdag, wordt traditioneel “The Passion” uitgezonden. De teksten en
muziek van geloof, hoop en liefde werken intussen cultuur overstijgend en dragen hopelijk
verder bij aan de verbinding in de maatschappij. Juist aan die verbinding is, volgens mij, veel
behoefte. Onze kinderen en hun toekomst zouden daarbij gebaat zijn!
Door de coronamaatregelen kunnen we geen paasviering met de hele school organiseren. In
plaats van groepsoverstijgend, wordt per klas aandacht besteed aan Goede Vrijdag en het
paasverhaal.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “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!

PAASWEEKEND
I.v.m. tweede paasdag, zijn alle kinderen en collega’s a.s. maandag vrij.
We wensen iedereen fijne paasdagen toe!

BIEB OP SCHOOL
De bieb op school blijft de komende weken aangepast open. We vragen iedereen op
donderdag de boeken in te leveren. .Op vrijdag worden nieuwe boeken uitgeleend.

GYM
Zorg er a.u.b. voor dat uw kind op de gymdagen zijn/haar gymspullen,
een washand in een plastic zakje en een handdoek bij zich heeft
a.u.b.! Na de gymles binnen, frissen de kinderen zich met een washand
op in de kleedlokalen en doucheruimtes.
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MEIVAKANTIE 2021 MET Jibb+
De meivakantie staat voor de deur. Tijd om lekker te gaan sporten en
bewegen!
We hebben voor iedereen weer wat leuks in petto!
Kom jij meedoen met beachgames, lasergamen in het bos, atletiek of het
stormbaanspektakel? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor
de kleinste kids is er van alles te doen, onder andere tikkie jij bent ‘m,
kleutergames of danceballet.
Speciaal voor het hele gezin hebben we een Toffe Perenroute met allerlei leuke
beweegopdrachten.
En zit jij in groep 6, 7 of 8 en hou jij van dansen? Vier dansscholen bundelen hun krachten
en organiseren Dance as one! Je krijgt les van vier verschillende dansscholen en na deze
lessen voer je samen één dans uit. Gaaf toch?!
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de meivakantie.
Aanmelden kan vanaf maandag 12 april (9.00 uur) t/m woensdag 28 april 2021.
Kosten €2,50 per activiteit*.
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
* Springen bij We-Jump kost €3,00 per activiteit.
ZIN IN EEN SPORTIEF VOORJAAR?!
Na een lange, koude winter zin om weer te gaan sporten in het zonnetje? Na dit
filmpje zeker! Sjors Sportief en youtuber Teun Peters “De ontdekking van het
scholenvaccin”. https://www.youtube.com/watch?v=UDFuzgV7Oao
Op www.sportencultuurhelmond.nl staat een gaaf en divers aanbod waar je uit kunt
kiezen! Helmondse sportaanbieders hebben er ook zin in om jou kennis te laten
maken met hun aanbod. Heb je bijvoorbeeld al een keer een golfclinic gehad? Of lijkt
Kidsfit Obstacle jou wel gaaf? Of wil je een keer iets helemaal anders en ga je voor
voltige (turnen op een paard)?
Ben je nog op zoek naar een sport of vind je het leuk om iets nieuws uit te proberen?
Ga dan naar www.sportencultuurhelmond.nl en schrijf je in!
Veel plezier dit voorjaar!
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