Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hopelijk hebt u ook zo genoten van de tv-tuizending met de aankomst van Sinterklaas afgelopen
zaterdag. Ik vind het knap dat de makers erin zijn geslaagd om er gewoon een feestelijk
ontvangst van te maken, ondanks de bijzondere omstandigheden!

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

Dat is precies wat we op school ook nastreven: voor kinderen gaat het feest gewoon door. Een
groots ontvangst op de speelplaats kan dit jaar niet, maar Sint komt wel op bezoek en ontvangt
de kinderen van de onderbouw per groep in de aula.
Ouders van de ouderraad zijn, net als de pakjespieten, weer druk in de weer geweest en hebben
de hele school weer prachtig versierd. Super bedankt daarvoor!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de volgende 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-pest-coördinator van
onze school.

DE LEERLINGEN EN DE KLASSENRONDES
Na elke vakantie loopt de M5 coördinator, juf Bernadette, een klassenronde
door de hele school. Tijdens deze klassenronde bespreekt zij het nut van
melden, het pesten en wordt er samen met leerlingen gezocht naar
oplossingen. Leerlingen die door hun gedrag opvallen, worden extra in de
gaten gehouden. We nemen dan in overleg met de desbetreffende
leerlingen maatregelen, waardoor het stopt. Geen schuld, geen straf, maar
wel een oplossing. In de loop van de tijd wordt aan de meldingen zichtbaar
of leerlingen daadwerkelijk stoppen.

JIBB ACITIVITEIT
Er komt een vette voetbalactiviteit aan! Helaas kunnen we het door de maatregelen niet
organiseren zoals we gewend zijn, maar we gaan wel een vet event neerzetten voor onze
(zaal)voetballiefhebbers! Het wordt een 2vs2 event, voor zowel jongens als meiden!
De volgende doelgroepen kunnen zich inschrijven:
10-11 jaar // 09.30-12.00 Jongens spelen op dinsdag 29-12-2020
12-13 jaar // 09.30-12.00 Meiden spelen op woensdag 30-12-2020
Kijk voor alle info op: www.jibbplus.nl/zaalvoetbal-2020/

WELKOM BIJ SUPERBOEK
Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking, zoals
dyslexie, blind -en slechtziendheid of ADHD, is lezen vaak moeilijk.
Superboek helpt je daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele
titels in gesproken vorm, in braille of jumboletters voor alle leeftijden.
Heb je een leesbeperking en ben je onder de 18 jaar? Word dan nu
gratis lid van Passend Lezen (check nog wel even bij je ouders of zij
dit ook goed vinden)! Je krijgt dan onbeperkt toegang tot Superboek.
De collectie van Superboek bestaat uit ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer
20 tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek
tot De waanzinnige boomhut.
0 tot 6 jaar
Leuke en lieve verhalen voor de kleintjes! Ga op avontuur met Jip en Janneke of ontdek alle
bekende sprookjes! Korte en iets langere verhalen voor de allerjongsten. Van Meester Max
tot aan 3 ei is een paasei.
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek/0-6jaar
6 tot 9 jaar
Is Mees Kees jouw favoriete meester? Of ben je zo gek op voetbal dat jij alleen maar over
Koen Kampioen wilt lezen? Dat kan! Lees hier de allerleukste kinderboeken voor jou! Van
Dolfje tot aan Superjuffie.
https://www.passenlezen.nl/iguana/www.mail.cls?surl=superboek/6-9jaar
9 tot 12 jaar
Op avontuur met De Grijze Jager? Wegdromen bij Dagboek van een muts? Hier vind je de
tofste boeken. Van De waanzinnige boomhut tot Dummy de Mummie. Maar ook boeken
voor werkstukken en spreekbeurten.
https://www.passenlezen.nl/iguana/www.mail.cls?surl=superboek/9-12jaar
Voor meer info zie: www.superboek.nl of bel naar: 070-3381500

HET VERBETEREN VAN HET ONDERWIJS/WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
In de bijlage vindt u informatie over het gebruik van toets gegevens.

