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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We zien dat het voor school en op het plein voor aanvang van en tegen het einde van schooltijd
behoorlijk druk is. We vragen iedereen om de richtlijn van 1,5 meter afstand in acht te houden!
Daarnaast het verzoek om kinderen in midden- en bovenbouw die in de buurt van school wonen
zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen en naar huis te laten gaan.
Als uw kind(eren) gebracht en gehaald worden, dan graag één persoon per gezin.
Verder het verzoek om niet te roken in de buurt van het schoolplein. Het ronde plein bij de
voordeur hoort daar ook bij. Kinderen die later komen omdat ze ’s ochtends naar bijv. logopedie
zijn geweest, moeten anders toch door de rook.
De overheid heeft dit al langere tijd verboden op schoolterreinen en streeft nu naar een rookvrije
omgeving voor alle plekken waar kinderen komen zoals ook sportvelden. We ondersteunen deze
intentie van harte en hopen en rekenen op de medewerking van al onze ouders en verzorgers.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat de volgende 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!

SCHOOLFRUIT
We vinden het superfijn dat een aantal ouders willen helpen om schoolfruit te snijden en verdelen.
We hebben ons daarom weer ingeschreven voor de schoolfruitactie. Duimen maar dat we dit
schooljaar weer 20 weken lang, 3x per week gratis schoolfruit krijgen voor iedereen.

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF
Verschillende verenigingen en instanties binnen Helmond
werken samen om kinderen kennis te laten maken met
sport, muziek en cultuur. Op vrijdag 11 september worden de
informatieboekjes hierover uitgedeeld op school.
Op 21 september vanaf 9:00 uur start de inschrijving op www.sportencultuurhelmond.nl
ZWEMVANGNETREGELING GEMEENTE
Zwemvangnet groep 6 t/m 8. Heeft een van uw kinderen in groep 6 t/m 8 nog geen
zwemdiploma? Dan kunnen de kosten voor het behalen van Zwemdiploma A bij Laco Helmond
deels vergoed worden. Deze vergoeding kan aangevraagd worden via
www.helmond.nl/zwemvangnet. Middels de zwemvangnetregeling van de gemeente Helmond
blijft er maandelijks voor de zwemles €10,- voor eigen rekening over. Wanneer u een
inkomensverklaring hebt kunnen deze kosten eventueel teruggevraagd worden via het kindpakket
bij Stichting Leergeld.

OUDERBIJDRAGE
Enkele jaren geleden hebben we de ouderbijdrage op onze school verlaagd naar € 5,- per
kind voor het hele schooljaar. Deze bijdrage wordt besteed aan:
- Sinterklaasviering + cadeautjes
- Kerstviering
- Traktaties met Carnaval , Pasen en Koningsspelen
- Drinken tijdens sporttoernooien en wandelvierdaagse
- Attentie voor de schoolverlaters van groep 8
Het betreft een vrijwillige bijdrage, maar we rekenen erop dat veel ouders het belangrijk
vinden dat de ouderraad en het team bovengenoemde zaken kunnen blijven organiseren
voor de kinderen.
We vragen u de bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op bankrekeningnr.
NL12RABO 017.10.93.968 t.n.v. ouderraad Silvester-Bernadette school. Vermeld de naam
en groep van uw kind(eren) erbij.
De bijdrage kan ook contant worden betaald bij juf Marga op de administratie.

VAARTOCHTEN VOOR KANKERPATIENTEN
Stichting VaarKracht organiseert voor kankerpatiënten en hun naasten overal in het land
onvergetelijke vaartochten. Op het water al je zorgen vergeten. Lekker uitwaaien. Even een
moment geen kankerpatiënt.
Wilt u meer weten of wilt u zichzelf of anderen aanmelden voor een vaartocht? Kijk dan op
www.vaarkracht.nl / tel. 06-24332443

ONZE STAGIAIRES STELLEN ZICH VOOR
Hallo, Mijn naam is Pleun Vincent, 20 jaar en kom uit Helmond. Ik
studeer op Hogeschool de Kempel. Ik start dit jaar in mijn derde jaar
en mag hiervoor stage komen lopen in groep 6. Hier heb ik ontzettend
veel zin in! Voordat ik aan de PABO ben begonnen heb ik de
opleiding onderwijsassistent gevolgd en afgerond. In mijn vrije tijd
zing ik in een zanggroep en speel ik gitaar. Mocht je nog vragen
hebben, dan mag je deze natuurlijk altijd aan mij komen stellen.
Pleun Vincent
Hallo allemaal, Mijn naam is Job van den Hurk, Ik ben 17 jaar en kom
uit Helmond. Mijn hobby’s zijn volleybal en leuke dingen doen met
vrienden. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op het ROC ter AA
in Helmond in het 2e leerjaar. Op maandag en donderdag loop ik tot het
eind van het schooljaar stage in groep 4 bij juf Karin. Ik heb er super
veel zin in. Groetjes Job

Hoi hoi, Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Inge Reijckers, 17
jaar en ik woon in Helmond. Ik ben vorig schooljaar overgestapt van
de opleiding verpleegkunde naar onderwijsassistent en zit nu in mijn
2e jaar. Gelukkig heb ik het nu heel erg naar mijn zin. Ik ben heel blij
dat ik op deze school in groep 2 de kans krijg om mezelf te mogen
ontwikkelen als onderwijsassistent en een hele leuke juf mag zijn voor
de kinderen. Verder vind ik het heel erg leuk om te gaan paardrijden
en sportief bezig te zijn. Ook vind ik het natuurlijk erg leuk om lekker
uiteten te gaan met vriendinnen en in de weekenden te gaan stappen.
Kortom ik houd van gezelligheid, ben aan het bouwen aan mijn
toekomst en geniet volop van het leven.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Selda Sahin. Ik ben een deeltijdstudent aan Hogeschool
de Kempel en ben bijna klaar met mijn studie. Vanaf maandag 7 oktober
start ik met mijn afstudeerstage in groep 7, in de klas van juf Debbie
en meneer Peter. Als enthousiaste, aanstaande juf verheug ik mij enorm
op een leerzame en plezierige stageperiode op de Silvester
Bernadetteschool.

Hallo allemaal,
Even een stukje over wie ik ben en wat ik doe. Mijn naam is Bente
Bongers en ik ben 18 jaar oud. Ik woon samen met mijn vader, moeder
en broer in de omgeving Brouwhuis. In mijn vrije tijd handbal ik graag.
Verder doe ik graag leuke dingen met vrienden en vriendinnen.
Aankomend jaar zit ik in mijn 3e en laatste jaar van de opleiding
onderwijsassistent. Ik heb heel veel zin om dit jaar stage te gaan lopen
in groep 4 bij jullie op school. Elke donderdag en vrijdag zal ik in de klas
van juf Ankie te vinden zijn. Het lijkt me erg leuk om samen met de
kinderen van groep 4 veel te leren, maar vooral ook plezier te maken!

Mijn naam is Sanne van der Palen. Ik ben 18 jaar oud en woon in Helmond.
Op dit moment ben ik een tweedejaars studente op Hogeschool de Kempel.
Buiten school heb ik ook nog een bijbaantje bij de Albert Heijn, waar ik nu al
bijna 2 jaar werk. Als we met het gezin op vakantie gaan, gaan we het liefst
mooie plekken en steden in Europa bezoeken. Een van de mooiste plekken
waren toch de dorpjes van Cinque Terre in Italië. Maar ik vind het ook
helemaal niet erg om lekker in de zon te liggen aan het strand. Verder houd
ik ervan om op het terras te zitten en bij te kletsen met vrienden. Ook ben ik
regelmatig te vinden in de stad om te winkelen met mijn moeder.
Voorheen heb ik stage mogen lopen op BBS De Vuurvogel in groep 5 en
groep 6. Daar heb ik veel van geleerd en heb ik het ook erg naar mijn zin
gehad. Dit jaar mag ik hier op school de uitdaging aan gaan in groep 7 bij
meneer Jorres. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar jullie en verheug me er op
jullie allemaal te leren kennen! Kortom, ik heb er ontzettend veel zin in om met
jullie en van jullie te mogen leren. Tot snel!!

