Silvester-Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Vandaag bezoekt Sinterklaas onze school! Hij ontvangt de kinderen van de onderbouw per groep
in de aula. De leerkrachten maken foto’s en plaatsen deze op Klasbord om ouders een impressie
te geven van deze dag. Voor de kinderen is de dag net zo magisch als andere jaren! Prachtig om
die verwondering bij de kinderen te zien!

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

Leerlingen van de bovenbouw hebben vandaag gewoon les. Op vrijdag vieren zij surprise.
De kinderen van de onderbouw hebben op vrijdag een bijna gewone / extra gezellige schooldag.
De Bieb Op School is voor de onderbouw gewoon open op vrijdag 4 december.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We hebben plezier” centraal.
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.

SNOEPZAK SINTERKLAAS
Alle Kinderen kregen vandaag een snoepzak van Sinterklaas. Deze werden
gebracht door de pieten van de wijkraad. Een mooi gebaar dat door ons
team en de ouderraad zeer wordt gewaardeerd! We weten dat niet alle
kinderen alles uit de puntzak mogen hebben. Maak er dan gerust iemand
anders blij mee! 

VERZOEK M.B.T. AFSPRAKEN BIJ TANDARTS, DOKTER ENZ.
We vragen iedereen om afspraken bij de tandarts voor de halfjaarlijkse controle buiten de
schooltijden te plannen. Ook voor doktersbezoek kan dit in veel gevallen buiten lestijd worden
gepland. U doet uw kind en de groep een plezier door rekening te houden met de schooltijden.
We realiseren ons dat dit bij afspraken in het ziekenhuis en andere specialisten niet altijd mogelijk
is. Indien uw kind voor deze uitzonderingen tijdens schooltijd een afspraak heeft, laat dit dan
a.u.b. tijdig weten aan de leerkracht van uw kind; graag per mail of met een briefje.
We willen als school graag betrokken zijn. Het helpt enorm als u ons goed en tijdig informeert.

OUDER KOFFIEKAMER
De ouder koffiekamer van 9 december a.s. kan helaas niet doorgaan.

RESPECT
Elk mens verdient het om respectvol te worden behandeld. De
Meeste mensen vinden dit gelukkig normaal. We zien echter ook
steeds meer agressie in ons land. Naar hulpverleners en steeds
vaker ook naar andere dienstverleners. Helaas ervaren we dit als
school ook vaker; ouders/verzorgers die verwijtend en/of
aanvallend verhaal willen halen waarom hun zoon of dochter iets
moest doen of juist niet mocht doen.
Wij betreuren dit zeer! We willen namelijk, samen met u, het beste
voor uw kind(eren). Wederzijds vertrouwen en goed
voorbeeldgedrag helpen daarbij. U mag dat van ons verwachten
en wij verwachten dit van u. We realiseren ons dat het voor ouders lastig is dat ze niet
zomaar de school binnen kunnen en de leerkracht kunnen spreken.
Bel of mail daarom gerust als u ergens mee zit. We denken graag met
u mee! Samen weten we vaak meer dan alleen.

DIT JAAR GEEN KERSTMARKT
Terwijl Sinterklaas nog in het land is, zijn we achter de schermen ook al bezig met de
voorbereidingen van Kerst. In de kalender staat dat er dit jaar een kerstmarkt wordt
gehouden. Vanwege de omstandigheden kan deze dit jaar helaas niet doorgaan. We hopen
dat dit volgend jaar wel weer kan. Toch willen wij graag stilstaan bij het feit dat Kerst een
mooi moment is om iets voor een ander te doen. De kinderen gaan de komende twee
weken hun uiterste best doen om twee prachtige kerstwerkjes te maken. Eén werkje kan als
versiering voor jullie eigen huis worden gebruikt. Het andere werkje mag worden afgegeven
aan een naaste die het goed kan gebruiken. De kinderen mogen zelf beslissen wie dit is.
Bijvoorbeeld een zieke opa, een eenzame buurvrouw, of een held in de zorg. Wij hopen dat
de kinderen hiermee ook de kersttijd van een ander wat mooier maken.

Sinterklaas heeft de
tekeningen allemaal
bekeken.
Veel kinderen hebben
talent zo is gebleken.

De school ziet er weer
kleurrijk uit.
De Sint stond voor
een heel moeilijk
besluit.

Een compliment voor
ieder kind,
en voor de winnaars
een cadeau van de
Sint.
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