SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wat fijn dat we gisteren tijdens de nieuw(schooljaars)receptie zoveel ouders en verzorgers
mochten ontvangen! We waarderen uw betrokkenheid enorm en hopen dat dit weer een
goede start was voor de samenwerking tussen u als ouder/verzorger en de leerkracht(en).
De eerste en belangrijkste opdracht van school is om de kinderen veel te leren. Een goede
communicatie met ouders, korte lijntjes en elkaar wederzijds ondersteunen, dragen bij aan
een succesvolle ontwikkeling van uw kind(eren). Daar doen we het voor! Leerkrachten nemen
regelmatig contact op met ouders als dat in het belang is van de ontwikkeling van een kind.
Als er thuis bijzonderheden spelen, als u zich ergens zorgen over maakt of als u vragen hebt,
neem dan contact op met school. We helpen u graag! #Samenscholen met hoofd, hart en
handen.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We werken samen“ centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen, ontstaan wel eens
verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist boeiend. We vinden het belangrijk
om kinderen te leren dat deze verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te
werken, ook samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft

waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren
HERINNERING STUDIEDAG TEAM
Op donderdag 22 september staat de 1e studiedag van dit schooljaar
gepland voor het team. We verdiepen ons samen verder in het taal- en
leesonderwijs. Daarnaast is er aandacht voor automatiseren tijdens de
rekenles. Alle kinderen zijn deze dag vrij. We wensen hen alvast een
fijne dag!

STOPPEN, STILSTAAN EN PARKEREN
We rekenen erop dat alle ouders en verzorgers de veiligheid van alle kinderen
respecteren en hoog in het vaandel hebben. In de Dahliastraat mogen auto’s niet stoppen,
stilstaan of parkeren buiten de parkeervakken! Het is een smalle straat, waar tegenliggers
nauwelijks langs elkaar af kunnen. Geef fietsende kinderen de ruimte en zorg ervoor dat
de oversteekplek bij de poort autovrij blijft.
Tips:
 Kom zoveel mogelijk te voet/per fiets als u in de buurt woont.
 Als u met de auto komt, parkeer eens in een van de omliggende straten van school: de
Chrysantstraat / Bernadettestraat / Tulpstraat / Broekwal. Via het trottoir kunnen kinderen
veilig naar de speelplaats.
Alvast bedankt voor uw medewerking! Samen zorgen we voor een veilige en fijne omgeving
wanneer ieder zijn/haar steentje bijdraagt.
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GROEP 1 JUF GISELA EN JUF INGRID
Juf Gisela werkt op maandag t/m donderdag in groep 1G/I. Juf Ingrid werkt op vrijdag in deze
groep. Op woensdag en donderdag werkt Juf Ingrid in groep 2 F/I. In het voorstelstukje van juf
Ingrid in de vorige nieuwsbrief was wel opgenomen dat ze in groep 2 werkt, maar de dag in
groep 1 was nog niet benoemd.

MOBIELE TELEFOONS EN SMART WATCHES NIET TOEGESTAAN
Kinderen mogen op school geen telefoon/ smart watch gebruiken!
Ouders die vinden dat hun kind onderweg tussen thuis en school over een telefoon
moeten beschikken, kunnen een formulier ophalen op de administratie dat zij daar
toestemming voor geven. Bespreek dan ook met uw kind dat het verboden is om
anderen zomaar te fotograferen/filmen. Dit heeft te maken met privacy!
Kinderen die een toestemmingsformulier hebben ingeleverd en een telefoon mee
brengen, laten de telefoon op school uit staan en leveren het apparaat in bij de
leerkracht. Na schooltijd kan het toestel weer worden meegenomen. School is niet
verantwoordelijk voor bijvoorbeeld verlies.
Kinderen krijgen vaak een telefoon die voorheen van een ouder was. Dit biedt
kinderen veel mogelijkheden. Aan de andere kant brengt het ook risico’s met zich mee.
U kunt uw kind helpen door mee te kijken wat er gebeurt in apps en tijdens games.

SCHOOLFRUIT
We ontvangen weer 20 weken lang schoolfruit voor alle kinderen +
personeel. Dinsdag is de bezorgdag. Via de Klasbord Ouderapp laten
we weten welk fruit we op woensdag t/m vrijdag uitdelen.
Wekelijks blijft er ook fruit over. Het is zonde als we gezonde
fruit/snackgroente moeten weggooien. Daarom de oproep aan iedereen
die een paar stukken fruit kan gebruiken om dit op vrijdag na schooltijd
te komen ophalen bij de balie. Brengt u zelf een tas mee a.u.b.?

ACTIE VOOR KINDERZIEKENHUIS MAXIMA
Anke, een van de ouders van onze school heeft na het
overlijden van Guillermo in ‘21, een leerling van onze school,
diverse acties ondernomen om geld op te halen voor meer
onderzoek om meer kinderen met kanker te kunnen genezen.
Dit weekend wandelt zij met een klein lopersteam van Helmond
naar Utrecht om het bijeengekregen bedrag te gaan doneren
aan het Maxima ziekenhuis voor kinderoncologie. Elke donatie
telt! U kunt nog doneren:
https://www.maximaalinactie.nl/tea//voor-onze-helden.
U kunt het team volgen op FB: Voor onze helden. Op zondag,
bij aankomst in Utrecht, wordt de actuele stand van de acties
bekend gemaakt en gedoneerd. Helpt u nog een handje mee?
We waarderen de acties van Anke enorm. Het is een
fantastisch voorbeeld hoe we als mensen iets voor elkaar
kunnen betekenen! Met een diepe buiging, wensen we de
lopers veel succes toe!
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ONZE STAGIAIRES STELLEN ZICH VOOR
Hoi ik ben Brandon Piters 17 jaar oud; de nieuwe stagiair van groep 4 van
juf Ankie en juf Iphi. Ik ben er dit hele schooljaar elke donderdag en vrijdag.
Ik ben er af en toe een weekje. Ik kom van de opleiding onderwijsassistent
van het ROC. Kom zelf uit Helmond. Ik heb heel veel zin in het jaar en hoop
hier veel te leren.
Ik ben Wessel Lommen en ik ben 20 jaar oud. Op dit moment ben ik een
derdejaars pabo-student op hogeschool De Kempel. Dinsdag 6 september
ben ik gestart met mijn stage in groep 8 op de Silvester-Bernadette
basisschool. Deze stage zal een half jaar duren waarbij ik er op zowel
dinsdag als op woensdag zal zijn. Gedurende deze stage zal ik ook twee
volledige weken stagelopen. Ik zal lessen gaan verzorgen om zo de geleerde
theorie in de praktijk toe te kunnen passen. Op deze manier hoop ik een
lesstijl te ontwikkelen, die bij mij past.
In mijn vrije tijd doe ik aan fitnessen en vind ik formule 1 leuk om te volgen.
Daarnaast werk ik bij de Jumbo als bijbaantje. Ik hoop deze stage veel te
leren en heb er super veel zin in!

Hoi mijn naam is Alisha Vincent, ik ben 18 jaar oud en kom uit Helmond. Ik kom
dit jaar stagelopen in groep 4 bij juf Karin en juf Iphi, ik ben er elke donderdag
en vrijdag en af en toe een hele week. Ik kom van de opleiding
onderwijsassitent op het ROC Ter Aa en ik zit in het tweede leerjaar. Ik heb
heel veel zin in aankomend schooljaar en hoop hier veel te leren.

Mijn naam is Destiny Károly, ik ben 19 jaar oud, geboren en getogen in Helmond
en het komende jaar ben ik terug te vinden in groep 4 als stagiair
onderwijsassistent. Ik zit nu in mijn laatste jaar en loop stage op maandag en
dinsdag. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan veel creatieve dingen als tekenen en
schrijven, maar films kijken, gamen, sporten en afspreken met mijn beste vriend,
doe ik ook heel graag.
Ik hoop er dit jaar een leuk jaar van te maken samen met mijn klas en collega’s
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