SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Deze week beleven de kinderen van groep 8 hun alternatieve kampweek. Elke dag
ondernemen ze sportieve en/of culturele activiteiten in en om Helmond. Het is fijn dat
plaatselijke verenigingen, stichtingen en ondernemers bereid zijn gevonden hun medewerking
te verlenen. De kinderen genieten met volle teugen!
Ook in de andere groepen wordt aandacht besteed aan de afronding van het schooljaar. Zoals
de groepsvorming aan het begin een belangrijk thema is, is dat ook in de laatste fase het
geval. In de groepen wordt teruggeblikt op wat er is geleerd dit jaar, wat goed ging en wat
aandachtspunten zijn voor komend schooljaar.
Op donderdagmiddag 22 juli gaan alle kinderen kennismaken met de leerkracht van volgend
schooljaar. Voor veel kinderen even spannend, maar tegelijk een waardevolle activiteit en fijn
om alvast te weten bij wie ze na de zomervakantie in de groep komen.
Volgende week ontvangt iedereen de nieuwsbrief ook op papier: een bewaarexemplaar! Deze
bevat namelijk belangrijke informatie voor na de zomervakantie.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We helpen elkaar”
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!

HERINNERING: SCHOOLREIS UITGESTELD
Zoals eerder aangekondigd in de nieuwsbrief hebben we de schoolreis uitgesteld tot
september. Voor veel kinderen is de bijdrage intussen voldaan. Helaas nog niet voor iedereen.
Verzoek om dit z.s.m. te doen, zodat we de reservering voor de zomervakantie kunnen
bevestigen.
Rekeningnummer ouderraad Silvester-Bernadette: NL12 RABO 0171093968, o.v.v. de naam
en de huidige groep van uw kind.

KENNISMAKINGSMIDDAG NIEUWE LEERKRACHT
Op donderdagmiddag 22 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun
nieuwe juf/meneer. Ook kinderen die na de zomervakantie starten bij ons op
school, zijn hiervoor uitgenodigd.
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KLASBORDAPP XL
Momenteel gebruiken we zowel de Klasbordapp als de Basisschoolapp. Vanaf volgend
schooljaar gaan we over naar de vernieuwde Klasbordapp XL-versie. Hierin worden de
functies die nu nog niet in Klasbord zitten en wel in basisschoolapp geïntegreerd.
Eén app is praktischer in gebruik voor zowel ouders als collega’s.
Meer informatie hierover volgt in de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie.

LAPTOP TE LEEN VOOR VAKANTIEPERIODE
Voor kinderen die in de vakantie af en toe willen blijven oefenen,
hebben we een aantal laptops te leen. Indien u hiervan gebruik wilt
maken voor uw kind, kunt u contact opnemen met meneer Dick op
school om hier afspraken over te maken.

BIEB OP SCHOOL
Op vrijdag 16 juli worden voor de laatste keer dit schooljaar boeken uit de BOS
uitgeleend.

START SCHOOLVAKANTIE
Op vrijdag 23 juli om 12:30 uur start de zomervakantie voor alle kinderen.
Elk jaar krijgen we in de laatste week nog verzoeken van ouders die i.v.m.
vakantie eerder willen vertrekken. Daar mogen we echter geen
toestemming voor geven. We hebben de wet- en regelgeving niet zelf
bedacht, maar hanteren deze wel zoals deze is bedoeld. We rekenen op
uw begrip hiervoor!

SUMMER SCHOOL

Voor alle basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 in Helmond vindt er, in
samenwerking met de Cacaofabriek, CultuurContact, het Annatheater en JIBB+, een
summer school plaats van maandag 30 augustus t/m woensdag 1 september 2021.
3 dagen lang, van 9.30 tot 12.30 uur, gevuld met superveel sport, kunst en cultuur in
Helmond. Deelname is gratis! Er is een heel mooi programma samengesteld
voor ALLE Helmondse basisschoolkinderen.
De capaciteit is niet onbeperkt, schrijf daarom op tijd in! Dit kan tot uiterlijk 16 juli.

OFFERFEEST
We wensen de kinderen en ouders die het Offerfeest volgende week vieren een
fijne dag toe samen!

VAKANTIE
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REIZIGERSTESTEN EN DIGI D
tussen 1 juli en 31 augustus is het mogelijk om een gratis coronatest (PCR) te laten afnemen
bij de GGD voor reizen naar het buitenland. Binnen 30 uur na de testafname is de uitslag
bekend en kan het coronabewijs worden aangemaakt in CoronaCheck.
Voor deze testen is het belangrijk om een eigen DigiD te hebben, dit geldt ook voor kinderen.
Het is daarom belangrijk dat (ouders van) kinderen nu al een DigiD aanvragen, dat kan zo’n 35 werkdagen duren.
Het is ook mogelijk om zonder DigiD bij een commercieel bureau een test te laten afnemen via
www.testenvoorjereis.nl. Ook die test is gratis in juli en augustus. Meer informatie over actuele
reisadviezen kunnen worden gevonden op wijsopreis.nl.
We gunnen iedereen een fijne vakantie en/of familiebezoek als u dat hebt gepland. Houd er
a.u.b. wel rekening mee dat reisadviezen kunnen veranderen en dat u en uw kinderen bij
terugkomst mogelijk in quarantaine moeten. Houd de site www.wijsopreis.nl daarom goed in
de gaten en keer tijdig huiswaarts a.u.b.
De zomervakantie eindigt begin september. Op maandag 6 september verwachten we alle
kinderen weer op school!

BERICHT VAN KUNSTKWARTIER
Het is zover: Zondag 18 juli gaat Tante Tulp op ontdekkingsreis in haar tuintje in Het
Speelhuis Helmond.
Ze ontdekt allerlei instrumenten in haar bloementuin.
Buurman Ed gaat helemaal los tijdens een slagwerkworkshop voor de oudere broers en
zussen.
Deze voorstelling is voor 4-7 jarigen.
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