SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De meivakantie staat voor de deur. We hopen dat iedereen daar van kan genieten binnen de
mogelijkheden die er zijn. Voor het zover is, beleven de kinderen van de groepen 6, 7 en 8
vandaag en morgen twee bijzondere dagen. Meneer Geert van groep 8 heeft n.a.v. de t.v.
uitzendingen van “Kamp van Koningsbrugge” contact gezocht met Ray Klaassen, de
instructeur die in Helmond is geboren en getogen. Ray heeft samen met nog twee andere
instructeurs, meneer Nick en meneer Geert een uitdagend programma voor onze
bovenbouwleerlingen in elkaar gezet, waarbij weerbaarheid, samenwerking,
doorzettingsvermogen, motivatie en mindset op de proef worden gesteld en worden geoefend.
We wensen alle deelnemers alvast veel succes en veel plezier en voldoening toe!
Alle kinderen, ouders en collega’s wensen we een ontspannen vakantie!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf dinsdag 25 mei staat de regel “We werken samen” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan weleens 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.

OPBRENGST DONATIE
In totaal hebben kinderen, ouders en (oud)collega’s € 440,- gedoneerd voor een
bloemenabonnement voor het gezin van Guillermo. Vanuit school is een bedrag bijgelegd om
gedurende een jaar elke 10 dagen een boeket van € 15,- te laten bezorgen om moeder en
broertje te laten weten dat we Guillermo niet vergeten en dat we aan het gezin blijven denken.
De donatie voor stichting Kanjerwens bedroeg in totaal € 516,- Dit bedrag is overgemaakt.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING BESTUURSLID SCHOOL
Jl. maandag werd bestuurslid Edwin van Gestel thuis verrast door burgemeester
Blanksma. Zij kwam namens het Koninklijk huis de Koninklijke onderscheiding
persoonlijk brengen. Deze was aangevraagd door school omdat dhr. Van Gestel
al meer dan 25 jaar bestuurslid van onze school is en daar veel vrije tijd aan
heeft besteed. Daarnaast is Edwin actief voor duikverenigingen en de duikbond.
En dat allemaal naast een drukke internationale baan. Namens kinderen,
collega’s, ouders en medebestuursleden hebben we Edwin gefeliciteerd en met
een groot oranje boeket, welverdiend in het zonnetje gezet!
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SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
HERINNERING MEIVAKANTIE
De kinderen hebben vakantie van
maandag 3 mei t/m maandag 24 mei. 2e Pinksterdag is de
laatste vakantiedag. Op dinsdag 25 mei verwachten we iedereen,
op tijd, weer op school!

CORONABESMETTINGEN EN QUARANTAINE
We vragen iedereen nogmaals zich, ook in de vakantie, aan de richtlijnen te houden. Mocht er
in uw gezin een besmetting optreden, meldt dit dan per email a.u.b.: m.vanekert@sil-ber.nl.
De eerste dagen van de vakantie kan het nl. nog van belang zijn dat we klasgenoten en hun
ouders informeren.

LEES AANBIEDING VOOR KINDEREN IN GROEP 7 EN 8
De jaarlijkse actie van de boekhandels is weer gestart! Voor maar € 3,50 is het prachtige boek
"De brief voor de koning" te koop bij de plaatselijke boekwinkels.
Wij gunnen alle kinderen dit prachtige verhaal! Ook mooi om samen te lezen!
Veel leesplezier alvast!
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