SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Door de coronacrisis maakte het kabinet onlangs extra geld vrij voor het onderwijs. Scholen
kunnen met dit geld onderwijsgroei stimuleren. Een mooi uitgangspunt! Een aantal kinderen
heeft tijdens de schoolsluiting namelijk letterlijk en figuurlijk een groeispurt gemaakt op
verschillende ontwikkelgebieden.
We merken bijvoorbeeld dat kinderen die tijdens de lockdown veel hebben gelezen / werden
voorgelezen, een grotere woordenschat hebben opgebouwd en dat hun technische leesniveau
is gestegen! Waar leervertragingen zijn ontstaan, gaan we doelgericht aan het werk, met de
huidige stand van zaken als uitgangspunt. Kinderen deden en doen hun best. Dat geldt ook
voor collega’s en ouders. Met gezamenlijke inzet, positieve aandacht en extra oefentijd
bereiken kinderen uiteindelijk (weer) hun eigen niveau. Dat is en blijft voor iedereen
verschillend.
Hoewel we de extra middelen nog niet hebben ontvangen, is de ondersteuning in en bij de
groepen toch al uitgebreid door extra inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten.
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden de komende weken afgenomen. Deze staan
normaal in februari gepland, maar we wilden de kinderen eerst weer laten wennen op school.
Deze methodeonafhankelijke toetsen worden gebruikt voor zowel een analyse van de
leerontwikkeling op schoolniveau als op groepsniveau en individueel niveau.
De uitkomsten van deze toetsen zijn nu dus nog niet meegenomen in het rapport. We vonden
het belangrijk om toch een verslag over de ontwikkeling van uw kind(eren) te maken en dit
binnenkort te bespreken samen met uw kind en met u.
Indien uit nadere analyse van de nog af te nemen toetsen grote leerversnelling of
leervertraging blijkt, nemen leerkrachten contact op met ouders.
Veel kinderen ontvangen morgen, vrijdag 5 maart, een envelop met daarin belangrijke
documenten voor u:
- Begeleidende brief
- Rapportkaart (gr. 3 t/m 7) van de leerkracht
- Ik-rapport (gr. 4 t/m 7) rapport van de leerling over zichzelf
Vanaf maandag 8 maart vragen we alle ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 7 om
middels de basisschoolapp in te schrijven voor de digitale kind-ouder-leerkrachtgesprekken.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We lossen het samen op” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens 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.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond

tel. 0492-523775

www.silvester-bernadette.nl

SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
SCHOOLTIJDEN
Hoewel we ook op school nog niet terug kunnen naar het oud normaal, is de schooltijd voor
alle kinderen sinds deze week weer verruimd.
De verspreide inloop en eindtijd worden voorlopig gehandhaafd, m.n. om het aantal ouders
rondom school zoveel mogelijk te beperken.
 Alle kinderen die zelfstandig naar school en naar huis kunnen, vragen we dat te doen.
 Alleen ouders van de jongste kleuters van gr. 1 mogen voor schooltijd mee het plein op.
 Verzoek aan ouders om tijdens halen en brengen een mondkapje te dragen en de 1,5
meter afstand tot anderen te bewaren.
Groep 1-2: Inloop 8:20 - 8:30 uur =>

Les tot 14:25* uur op ma, di- en do
Les tot 12:10 uur op woe en vrij
Groep 3 t/m 5: Inloop 8:30 - 8:40 uur=> Les tot 14:35 uur op ma, di- en do
Les tot 12:20 uur op woe en vrij
Groep 6 t/m 8: Inloop 8:40 - 8:50 uur=> Les tot 14:45 uur p ma, di- en do
Les tot 12:30 uur op woe en vrij
* Als een ouder kinderen in onder- en midden- of bovenbouwbouw heeft, komt hij/zij de kinderen de laatst
genoemde tijd ophalen. Hij /zij stuurt een bericht naar de leerkracht(en) van de jongere kinderen in bijv. groep 1 en
2 dat de kinderen even in de klas blijven en om 12:20/12:30 uur naar buiten gaan.

BIEB OP SCHOOL
De bieb op school is de komende weken aangepast open. We vragen iedereen op donderdag
de boeken in te leveren. Op vrijdag worden nieuwe boeken uitgeleend. Omdat de
biebvrijwilligers nog niet mogen komen, nemen collega’s het inscannen en uitlenen waar.

KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Voor elk kind vinden we het belangrijk om een gesprek te voeren over de ontwikkeling. Deze
gesprekken, voor groep 1 t/m 7, vinden plaats in de weken na de uitreiking van de rapporten.
Tijdens het gesprek tussen leerkracht, kind en ouder(s) staat de ontwikkeling van het kind
centraal. De gesprekken moeten dit keer digitaal worden gevoerd en worden met de
gesprekkenplanner in de basisschoolapp ingepland. Als u de basisschoolapp nog niet hebt
gedownload, doe dit dan (gratis) in de Play Store / App Store.
De gesprekkenplanner staat van maandag 8 maart 8:30* t/m donderdag 11 maart 12:00
uur open voor het inplannen van uw digitale gesprek. (groep 1 t/m 7)
 Ouders met meer kinderen op school kunnen inschrijven vanaf 8:30 uur.
 Ouders met 1 kind in groep 1 t/m 7 kunnen inschrijven vanaf 10:00 uur.
 De gesprekken vinden plaats tussen 15 en 26 maart.
 Ouders die niet inschrijven, worden later alsnog ingedeeld. We willen met iedereen
graag contact over en in het belang van de ontwikkeling van de kinderen!
 Voor groep 8 geldt een aangepast tijdpad i.v.m. aanmelding voor voorgezet onderwijs.
Ouders hebben hierover reeds bericht ontvangen

VOORSTELSTUKJE STAGIAIR
Hoi! Ik ben Tim, 26 jaar, en ik kom het komende half jaar op maandag en
woensdag stagelopen in groep 7 bij meneer Jorres. Ik hou heel erg van een
grapje, een dolletje en gezelligheid op zijn tijd. Ik hoop dat de komende periode
ook over te kunnen brengen op de leerlingen op school! Hopelijk tot snel en blijf
gezond!
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