SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Aanstaande zondag wordt Vaderdag gevierd in ons land. Voor veel ouders en kinderen een
feestelijke dag. We wensen alle papa’s daarom een fijne Vaderdag a.s. zondag 20 juni.
Voor een aantal mensen is het ook een beladen dag. We denken ook aan de vaders die
gemist worden en aan de papa’s die hun kind(eren) missen op deze dag.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “Iedereen hoort erbij” centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en
niemand wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen… Dat
gaat vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit
soort zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht
te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We
doen dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en
indien nodig door gesprekken met bijv. Juf Bernadette, de anti-pestcoördinator van onze school.

EK-VOETBAL EN VERMOEIDE KINDEREN
We snappen dat veel mensen enthousiast zijn om het EK voetbal te volgen. We
merken echter dat ook jonge kinderen naar de avondwedstrijden kijken. Een van
de gevolgen hiervan is dat de kinderen vermoeid in de klas zitten, minder lesstof
op kunnen nemen en vaak ook snel geprikkeld zijn en minder van elkaar kunnen
verdragen. We vragen ouders daarom vriendelijk om ervoor te zorgen dat hun
kind uitgerust en op tijd op school komt.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
2e paasdag
18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
He-Pi vakantie
26 mei t/m 6 juni 2022
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022
Studiedagen team:

Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
23 september, 6 december, 11 februari, 14 april, 5 juli

Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
12 oktober, 22 november, 10 februari, 29 maart, 23 juni
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JUFFENFEEST GROEP 1-2
Op dinsdag 22 juni vieren de leerkrachten van de kleutergroepen hun
verjaardag. Voor de kinderen begint en eindigt de dag op de gewone tijd.
Cadeautjes zijn niet nodig! Leerkrachten worden altijd erg blij van
zelfgemaakte tekeningen en/of knutselwerkjes.
GROEPSVERDELING VOLGEND SCHOOLJAAR
Groep
0-1
Juf Gisela & juf Annetta
0-1
Juf Peggy
2
Juf Heidi & Juf Femke D
2
Juf Gaby & Juf Annetta
3
Juf Ilse & Juf Monique
3
Juf Marèse & Juf Chantal
Juf Shelly vervangt verlof
4
Juf Karin & Juf Iphi
4
Juf Ankie & Juf Iphi
5
Juf Mary & Juf Bernadette
5
Juf Romy
6
Meneer Jorg
6
Juf Milou & Juf Manon
7
Meneer Jorres
7
Juf Debbie & Juf Selda
8
Juf Anne & Meneer Peter
8
Meneer Geert & Meneer Peter
Taalklas 2-3
Juf Mandy
Taalklas 2-3
Juf Gabie
TaalRIjk
Juf Silvia
VindingRijk
Juf Silvia
PraktijkRijk
Juf Petra
Gym gr 3 t/m 8 Meneer Nick
Ondersteuning Juf Mandy - Juf Netty - Juf Petra - Juf Femke L - Juf Sabrine
Juf Daria - Juf Wendy - Juf Kim - Juf Femke D.
Vervanging /
Meneer Peter - Juf Manon - Juf Shelly - juf Femke D.- juf Femke L.
ondersteuning Juf Selda
OOP &
Juf Conny - juf Malou - meneer Pieter
administratie
Juf Marga
IB
Juf Eveline - Juf Bernadette - Juf Regine
MT
Juf José - juf Monique - meneer Dick
VERLOFAANVRAGEN OFFERFEEST
Het Offerfeest valt dit jaar in de laatste schoolweek. Gezinnen die het Offerfeest vieren, krijgen
voor hun kinderen wettelijk één dag verlof. Hiervoor hoeft geen formulier te worden ingevuld.
U kunt het telefonisch of per mail doorgeven aan de administratie van school .
Doe dit tijdig a.u.b.! Van een aantal gezinnen hebben we reeds aanvragen gekregen voor
verlof voor meerdere dagen of zelfs de hele laatste schoolweek. Hierover is contact geweest
met de ambtenaar leerplicht van de gemeente Helmond. Het is ons niet toegestaan meerdere
dagen verlof te geven, ook niet als u het feest bij familie in het buitenland zou willen vieren.
We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor een aantal mensen. De wetten en regels worden
echter niet door school gemaakt. Zowel school als ouders worden wel geacht zich te houden
aan deze regels.
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