SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Wat een genot om te zien en horen met hoeveel enthousiasme kinderen en collega’s dagelijks
aan de slag zijn om nieuwe dingen te oefenen en te leren! Dit gebeurt afwisselend klassikaal,
in groepjes en/of individueel.
Ook in de laatste schoolweken blijven we hard werken!
Voor leerkrachten zijn dit drukke weken waarin toetsen nagekeken en geanalyseerd moeten
worden, rapporten gemaakt en gesprekken gevoerd. In sommige gevallen maakt de leerkracht
een afspraak met ouders voor een afsluitend gesprek. Indien u als ouder een gesprek wenst,
neem dan even contact op met de leerkracht om een afspraak te maken a.u.b.
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. Juffrouw Bernadette, de anti-pestcoördinator van onze school.

HERINNERING STUDIEDAG 6 JULI
Op dinsdag 6 juli vindt de laatste studiedag van dit schooljaar plaats voor het team. Deze staat
in het teken van het analyseren van de leeropbrengsten van de groepen. Op basis hiervan
worden de ondersteuningsactiviteiten voor volgend schooljaar ingedeeld en opgestart. Alle
kinderen hebben op 6 juli een vrije dag!

OVERLIJDENSBERICHT OUD-COLLEGA
We ontvingen het droevige bericht dat onze oud-collega juffrouw Hans op
20 juni, na een erg kort ziekbed, is overleden. Juffrouw Hans werd 75 jaar. Ze
was al een aantal jaren met pensioen, maar was zo nu en dan nog op school
om gastlessen “origami” te geven. Juffrouw Hans beheerste deze vouwkunst
als geen ander!

JUFFENFEEST GROEP 3-4-5
Op maandag 5 juli vieren de leerkrachten van de groepen 3 t//m 5 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.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
HERHALING 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
e
2 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

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 / 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. - Juf Selda
ondersteuning
OOP &
Juf Conny – juf Malou - meneer Pieter
administratie
Juf Marga
IB
Juf Eveline – Juf Bernadette – Juf Regine
MT
Juf José – Dick - Monique
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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 om hier afspraken over te maken.

AANBIEDING
Aanbieding bij de boekhandel "Max en de maximonsters".
Een klassieker onder de prentenboeken. Nu voor € 2,50 te koop!

GRATIS VAKANTIEBIEB APP
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die
nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip!
Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en
luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen
gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met
boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of
verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via de online
Bibliotheek-app!
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