SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De lente is begonnen! Het seizoen van groei, nieuw leven en hoop! De natuur ontluikt en laat
veel mensen genieten van knoppen, fleurige bloemen en vrolijk gekwetter van vogels. We
gaan er samen voor om ook de ontwikkeling van de kinderen een positieve impuls te geven!
Het is fijn om te merken dat zoveel ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en
tijdens de kind-ouder-leerkracht-gesprekken vragen wat zij ook thuis kunnen doen om
kinderen te helpen!
Eén van die dingen is dagelijks samen (voor)lezen. Boeken vergroten de wereld van uw kind.
Zij hebben een grotere invloed op het opbouwen van kennis over de wereld en uitbreiden van
de woordenschat dan tv-programma’s en games kunnen bieden. U bewijst uw kind er een
enorme dienst mee!
Het concentratievermogen wordt al lezend geoefend en het inlevingsvermogen in de
hoofdpersonen helpt kinderen ook in het dagelijkse leven om zich bijv. te leren verplaatsen in
een broer/zus.
Onderzoek toont aan dat frequente lezers bij alle vakken beter scoren!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We vertrouwen elkaar “ centraal.
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen
te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken
met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een
ander te denken of zaken in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven en
staan er daarom regelmatig bij stil.

BIEB OP SCHOOL
De bieb op school blijft de komende weken aangepast open. We vragen iedereen op
donderdag de boeken in te leveren. Op vrijdag worden nieuwe boeken uitgeleend.

GYM

Zorg er a.u.b. voor dat uw kind op de gymdagen zijn/haar gymspullen, een washand
in een plastic zakje en een handdoek bij zich heeft a.u.b.! Na de gymles binnen,
frissen de kinderen zich met een washand op in de kleedlokalen en doucheruimtes.

KIJKTIP

Gisteren is de serie Oogappels weer gestart. Een serie over het leven van ouders met
pubers over talloze actuele thema’s.
Elke woensdag te zien op NPO 1 vanaf 20.30 uur.
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MEIVAKANTIE MET Jibb+
De meivakantie staat voor de deur. Tijd om lekker te gaan sporten en bewegen!
We hebben voor iedereen weer wat leuks in petto!
Kom jij meedoen met beachgames, lasergamen in het bos, atletiek of het
stormbaanspektakel? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is
er van alles te doen, onder andere tikkie jij bent ‘m, kleutergames of danceballet.
Speciaal voor het hele gezin hebben we een Toffe Perenroute met allerlei leuke
beweegopdrachten.
En zit jij in groep 6, 7 of 8 en hou jij van dansen? Vier dansscholen bundelen hun krachten
en organiseren Dance as one! Je krijgt les van vier verschillende dansscholen en na deze
lessen voer je samen één dans uit. Gaaf toch?!
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de meivakantie.
Aanmelden kan vanaf maandag 12 april (9.00 uur) t/m woensdag 28 april 2021.
Kosten €2,50 per activiteit*.
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
* Springen bij We-Jump kost €3,00 per activiteit.
SJORS SPORTIEF
Na een lange, koude winter zin om weer te gaan sporten in het zonnetje? Na dit
filmpje zeker! Sjors Sportief en youtuber Teun Peters “De ontdekking van het
scholenvaccin”. https://www.youtube.com/watch?v=UDFuzgV7Oao
Op www.sportencultuurhelmond.nl staat een gaaf en divers aanbod waar je uit
kunt kiezen! Helmondse sportaanbieders hebben er ook zin in om jou kennis te
laten maken met hun aanbod. Heb je bijvoorbeeld al een keer een golfclinic
gehad? Of lijkt Kidsfit Obstacle jou wel gaaf? Of wil je een keer iets helemaal
anders en ga je voor voltige (turnen op een paard)?
Ben je nog op zoek naar een sport of vind je het leuk om iets nieuws uit te
proberen? Ga dan naar www.sportencultuurhelmond.nl en schrijf je in!

BERICHT VAN DE BIBLIOTHEEK
Jonge kinderen vinden razendsnel hun weg in deze wereld vol media.
Ze kijken hun favoriete serie en bladeren door boekjes.
Wist je dat door het samen kijken van een filmpje een kind er ook echt iets van
opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen,
belangrijk is? Van 26 maart t/m 2 april 2021 zijn de Media Ukkie Dagen!
Een uitgelezen kans om mediaopvoeding in de schijnwerpers te zetten. Op woensdag
31 maart / 20.00 - 21.00 uur er is een gratis webinar voor ouders: “ik zie ik zie wat jij niet ziet”.
Denise Bontje, taal- en mediaspecialist, neemt je tijdens dit webinar mee in het media-aanbod
voor jonge kinderen. Welke media zijn beschikbaar? Waar moet je op letten en welke media
passen in een gezond mediamenu voor jonge kinderen van 0-6 jaar? Hoe zorg je voor de
nodige balans?
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