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Beste ouders,

JANUARI TOETSMAAND

Het nieuwe jaar is alweer enkele weken oud.
Tijd om u weer wat bij te praten.
Hier is daarom onze OUDERKRANT nummer 4,
datum 20 januari 2017.

Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en kinderen weer bezig: toetsen.
In alle groepen worden vanaf deze week de Cito
middentoetsen afgenomen. Dit is een van de manieren
waarop we volgen hoe onze leerlingen zich
ontwikkelen. Op het eerstkomende rapport van 13
februari worden de uitslagen hiervan verwerkt.

Ingeborg Schrama, directeur

EXTRA VRIJ: DONDERDAG 9 FEBRUARI
OUDERGESPREKKEN
Donderdag 9 februari hebben wij een studiedag op
school. Dit betekent dat alle kinderen op deze dag vrij
zijn. De school is tijdens de studiedag gesloten!

DINSDAG 28 MAART GEEN STUDIEDAG
In de schoolkalender die u thuis heeft hangen staat dat
er op dinsdag 28 maart een studiedag is. Dat is niet zo!
Blijkbaar is deze datum van vorig schooljaar blijven
staan. Dus let op: dinsdag 28 maart is een gewone
schooldag!!! In eerdere ouderkranten waarin de
vakanties en studiedagen voor dit schooljaar zijn
opgenomen, heeft het wel goed gestaan. Excuses voor
het ongemak.

PERSONEEL
● Op 3 december is Senn geboren.
Hij is de zoon van mijnheer Art uit groep 6A.
● Een week later, op 10 december, is Jari geboren.
Hij is de zoon van mijnheer Tim uit groep 8A.

Proficiat mijnheer Art en Nicole en mijnheer Tim en
Karlijn, namens ons allemaal en heel veel geluk samen.

Vrijdag 3 februari krijgt uw kind een uitnodiging mee
voor het oudergesprek dat zal plaatsvinden op
donderdag 16 februari of op maandag 20 februari.
Tijdens deze avonden staat de koffie en thee voor u
klaar in de aula. Wij hopen u dan te zien.

LEERLINGENRAAD
Om kinderen meer te betrekken bij het onderwijs en
andere schoolse zaken hebben we een leerlingenraad
opgezet. In de groepen 5 t/m 8 hebben alle groepen
een klassenvertegenwoordiger gekozen die namens de
groep in de leerlingenraad zit. We hebben gisteren
onze eerste bijeenkomst gehad in de vergaderkamer.
De kinderen hebben zich aan elkaar voorgesteld,
uitgelegd waarom zij in de leerlingenraad zitten en we
hebben met elkaar besproken waarvoor de
leerlingenraad bedoeld is, wie er allemaal ideeën
kunnen inbrengen of aandachtspunten, hoe vaak we
met elkaar vergaderen enz.
We wilden een foto publiceren van de leerlingenraad,
maar één van de leerlingen was ziek en dat vonden we
jammer. Dat doen we dus in de volgende ouderkrant.
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GEEN SIERADEN TIJDENS DE GYMLESSEN
Het zou fijn zijn als uw kind op de dag van de gymles
geen oorbellen, kettinkjes en/of armbandjes draagt.
Mochten oorbellen niet uit kunnen, dan verzoeken wij
u om de oorbellen af te plakken. Uiteraard voor
zijn/haar eigen veiligheid! Houdt u hier rekening mee!!

KINDERKOOKCAFÉ BS. SILVESTER-BERNADETTE
EN BS. DE GOEDE HERDER
In de eerste helft van 2017 zal er een kinderkookcafé
gestart worden op de nabijgelegen Praktijkschool.
Deze wordt georganiseerd door GGD Brabant-Zuidoost
en organisatie Jong Helmond Lekker Gezond in
samenwerking met de scholen en diverse partijen.
De leerlingen van groep 6 en 7 van beide basisscholen
worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Het aantal plekken voor deelname aan het
kinderkookcafé is echter beperkt! Er kunnen maximaal
7 leerlingen van bs. Silvester-Bernadette en 7
leerlingen van bs. De Goede Herder, totaal dus 14
leerlingen deelnemen. De kinderen mogen deelnemen
op basis van volgorde van aanmelding. Als er méér
gegadigden zijn, dan zullen deze op een lijst geplaatst
worden en kunnen met voorrang deelnemen aan een
eventueel tweede kinderkookcafé in het volgende
schooljaar. Er zal na aanmelding een bevestiging
gestuurd worden van de definitieve deelname.
Wat houdt dit kinderkookcafé in?
Gedurende 6 bijeenkomsten, na schooltijd, worden
er onder aanvoering van een professionele kok
gerechtjes bereid in een echte keuken. Gemma van
der Linden is de kok die dit kinderkookcafé gaat
leiden in de keuken van de Praktijkschool aan de
Generaal Snijdersstraat 51.
Kinderen leren tijdens deze bijeenkomsten; de regels
van de keuken (hoe moet je bijv. veilig en hygiënisch
werken), over voeding zoals de schijf van vijf en
groente en fruit, wat eetmomenten zijn, over kruiden
en specerijen en eetculturen. In de laatste
bijeenkomst worden ouders uitgenodigd om te
komen proeven wat de kinderen zelf gemaakt
hebben.

Wanneer vinden deze bijeenkomsten plaats?
1: 16 februari 15.00 – 17.00 uur
2: 23 februari 15.00 – 17.00 uur
3: 16 maart 15.00 – 17.00 uur
4: 23 maart 15.00 – 17.00 uur
5: 13 april 14.45 – 16.45 uur
6: 20 april 14.45 – 16.45 uur.
Per school hebben we 1 ouder als vrijwilliger nodig,
die de kinderen begeleidt vanuit school naar de
Praktijkschool en ondersteuning geeft tijdens deze
bijeenkomsten.
In de bijlage vindt u een aanmeldformulier voor de
leerlingen van de groep 6 en 7. Zij kunnen het
aanmeldformulier ingevuld inleveren bij juf Connie.
Dat mag ook via de eigen leerkracht.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u zich wenden tot
Contactpersoon bs. Silvester-Bernadette:
Monique van Ekert
Contactpersoon bs. De Goede Herder:
Connie Schellens.

VANUIT DE GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
‘s Ochtends of ‘s nachts natte lakens, niet durven
logeren bij vriendjes, de vakantie of een schoolkamp
dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder! Daarom organiseert de GGD
Brabant-Zuidoost op dinsdag 7 februari een
informatieavond voor ouders van kinderen in de
basisschoolleeftijd die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij
ieder kind in zijn eigen tempo plaatsvindt. De meeste
kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk.
Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland
plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet.
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Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen
zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te
krijgen. Bedplassen is een onbewust verkeerd
aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind
kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in
samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen.
Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie over
dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de
verschillende manieren en praktische tips om het
bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 februari in het
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Vanaf 19.45
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die
tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze
avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meldt u dan
aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie
over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de
sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088-0031422.

VANUIT DE LEV GROEP
● “Leren met LEV” start een nieuwe cursus “Positief
opvoeden voor gescheiden ouders”. De cursus is
erop gericht u te helpen een zo goed mogelijke
overgang te maken naar een nieuwe gezinssituatie
na de scheiding. Meer informatie over deze cursus
vindt u in de bijlage bij deze ouderkrant.
● De LEV groep start begin maart met een training
“Faalangst de baas” voor leerlingen van groep 7 en
8. De training is gericht op het zelf reguleren van
stress door faalangst. Meer informatie over deze
training vindt u in de bijlage bij deze ouderkrant.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Darttoernooi
Op vrijdagavond 27
januari organiseert De
Bassie weer het BSGH
darttoernooi voor
kinderen van groep
5 t/m 8. Aanvang 18.30
uur in de aula van de
school.
U heeft hierover al uitgebreide informatie ontvangen
zowel per mail als op papier.
Inschrijven kan nog t/m maandag 23 januari.

