SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Tijdens de studiedag jl. dinsdag heeft het team de onderwijsresultaten van de kinderen
geanalyseerd. Op basis hiervan zijn nieuwe plannen gemaakt waar de komende weken en
direct vanaf de start in het nieuwe schooljaar wordt gewerkt.
Collega’s hebben de groepen die ze van elkaar overnemen goed doorgesproken met elkaar,
zodat iedereen op de hoogte is van de kwaliteiten en talenten en ook van eventuele extra
ondersteuningsbehoeften.
Op donderdagmiddag 22 juli vindt de kennismaking met de nieuwe leerkracht plaats. In
sommige groepen starten na de zomervakantie nieuwe kinderen. Zij zijn ook uitgenodigd voor
dit moment.
(Op de kalender staat dinsdag 20 juli. Dit is dus verschoven naar donderdag 22 juli.)
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.

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 op school om hier afspraken over te maken.

BIEB OP SCHOOL
Op vrijdag 16 juli worden voor de laatste keer dit schooljaar boeken
uitgeleend. Zorg ervoor dat op donderdag 15 juli alle geleende
materialen zijn ingeleverd, zodat uw kind(eren) voor de vakantie nieuw
leesvoer kunnen kiezen!
Leerlingen van groep 8 wordt gevraagd alles in te leveren. Zij kunnen
geen nieuwe materialen meer lenen.
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SUMMER SCHOOL
Voor alle basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 in Helmond vindt er, in samenwerking met
de Cacaofabriek, CultuurContact, het Annatheater en JIBB+, een summer school plaats van
maandag 30 augustus t/m woensdag 1 september 2021.
3 dagen lang, van 09.30 uur tot 12.30 uur, superveel sport, kunst en cultuur in Helmond.
Deelname is gratis! Er is een heel mooi programma samengesteld voor ALLE Helmondse
basisschoolkinderen.
De capaciteit is niet onbeperkt, schrijf daarom op tijd in! Dit kan t/m 16 juli. (Zie bijlage)
VAKANTIE –REIZIGERSTESTEN EN DIGI D
Tussen 1 juli en 31 augustus is het mogelijk om een gratis coronatest (PCR) te laten afnemen
bij de GGD voor reizen naar het buitenland. Binnen 30 uur na de testafname is de uitslag
bekend en kan het coronabewijs worden aangemaakt in CoronaCheck.
Voor deze testen is het nodig om een eigen DigiD te hebben, dit geldt ook voor kinderen. Het
is daarom belangrijk dat (ouders van) kinderen nu al een DigiD aanvragen.
Dat kan zo’n 3-5 werkdagen duren.
Het is ook mogelijk om zonder DigiD bij een commercieel bureau een test te laten afnemen via
www.testenvoorjereis.nl. Ook die test is gratis in juli en augustus. Meer informatie over actuele
reisadviezen kunnen worden gevonden op wijsopreis.nl.
We gunnen iedereen een fijne vakantie en/of familiebezoek als u dat hebt gepland. Houd er
a.u.b. wel rekening mee dat reisadviezen kunnen veranderen en dat u en uw kinderen bij
terugkomst mogelijk in quarantaine moeten. Houd de site www.wijsopreis.nl daarom goed in
de gaten en keer tijdig huiswaarts a.u.b.
De zomervakantie eindigt begin september. Op maandag 6 september verwachten we alle
kinderen weer op school!
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