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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar is een bewaarexemplaar! Hang/leg hem daarom op
een plek, zodat u de informatie aan het einde van de zomervakantie weer bij de hand hebt.
Verderop in de nieuwsbrief volgt een herinnering van de studiedagen en vakanties volgend
schooljaar, de dagen waarop de verschillende groepen gym hebben en gym- en douchespullen
mee moeten brengen. Voor de duidelijkheid ook nog een keer de groepsindeling voor volgend
schooljaar.
Aan het einde van dit bizarre schooljaar waar we het begrip Samenscholen, met hoofd, hart en
handen samen met u vorm hebben weten te geven, bedank ik u van harte en wens u een
welverdiende, veilige en gezonde vakantie toe!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

BEDANKT
Als team bedanken we alle ouders en verzorgers die de kinderen dit
jaar hebben geholpen, zowel thuis als op school (in de pré-coronaperiode). We moeten ons er allemaal bij neerleggen dat we dit jaar
geen persoonlijk afscheid kunnen nemen.
In plaats daarvan hebben we voor elk gezin een aardigheidje bedacht
om u hartelijk te bedanken. Eén van uw kinderen krijgt dit vandaag
mee naar huis. Kinderen van de kinderraad delen deze attenties uit in
de klas en uw eigen kind geeft het namens ons aan u.
Ouders die de leerkracht(en) willen bedanken, vragen we om
bovengenoemde reden dit met een kaartje, mail of telefoontje naar de
leerkracht te doen.

BERICHTEN VANUIT DE KINDERRAAD
De Silvester-Bernadette Raad heeft onlangs voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. De
deelnemers gaven aan het leuk te vinden om mee te denken en mee te beslissen over een aantal
zaken en ook het overleggen met elkaar als leerzaam te hebben ervaren.
We hebben samen teruggeblikt op de periode van schoolsluiting en thuis werken. Dit leverde
zowel positieve als negatieve ervaringen en zorgen bij kinderen op.
Positief:
- thuis lekker rustig werken
- korter werken elke dag
- rondjes kunnen fietsen elke dag; fijn, buiten en samen met gezin
- meer vrije tijd
- meer vrijheid en tijd om je schoolwerk in te delen
- sommige kinderen hebben thuis andere dingen geleerd: helpen met koken, bakken,
schoonmaken enz.
Negatief:
- ouders zijn geen leerkrachten, ze leggen anders uit.
- verdriet om mensen die ziek waren of dood gingen.
- lastig dat ouders thuis moesten werken en kinderen moesten helpen
- sommigen hadden last van broer met ADHD, chagrijnige zus en daardoor moeite met
concentreren.
Zorgen:
-1,5 meter afstand houden met volwassenen is soms lastig.
-mensen in het ziekenhuis.

Daarnaast werd gebrainstormd voor goede doelen waar de opbrengst van de kerstmarkt in
december aan besteed zou kunnen worden. De nieuwe SBR neemt daar na de
zomervakantie een besluit over. Ook de ingezonden ideeën werden besproken. De meeste
werden eerder al ingediend, besproken en afgewezen. (Schommel , zwembad en glijbaan op
de speelplaats). Het verzoek om stepjes aan te schaffen voor de pauzes is bij meneer Nick
neergelegd.
AFSCHEID OUDERRAADLID EN KINDERRAADLEDEN
Tijdens de afscheidsavond van groep 8 hebben we stil gestaan bij
het afscheid van Ayse, de mama van Eleni. Omdat haar dochter
naar het voortgezet onderwijs gaat, stopt voor Ayse het
lidmaatschap van de ouderraad. We bedanken haar hartelijk voor
haar grote inzet voor onze school: in de Bieb op School, de opvang
van baby’s en peuters van ouders in de taalklas en alle activiteiten
die ze met de ouderraad mee heeft vorm gegeven.
De twee vertegenwoordigers van groep 8 in de kinderraad maken
binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs en verlaten
daarom de SBR. Nicky en Acar, bedankt voor jullie meedenken!
AANPAK LUXEVERZUIM DOOR LEERPLICHTAMBTENAREN
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en positief omgekeerd, hebben kinderen vanaf 4 jaar
in Nederland recht op onderwijs. Ouders die hun kind dit op enige manier onthouden,
begaan een overtreding en krijgen te maken met een leerplichtambtenaar van de gemeente.
Als school geven wij aan hen door wanneer kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. Direct voor
en na vakanties kunnen leerplichtambtenaren ook op school komen controleren. De eerste
en de tweede schoolweek na de zomervakantie mogen scholen geen verlof verlenen.
START NIEUWE SCHOOLJAAR EN SCHOOLTIJDEN
Op 24 augustus start voor de kinderen het nieuwe schooljaar.
De 1e bel gaat dan voortaan om 8:20 uur. Vanaf dat moment mogen kinderen naar binnen.
Op deze manier blijven de kinderen beter verspreid binnen komen dan voorheen en kunnen
we het handen wassen vlotter laten verlopen.
Om 8:30 uur gaat de 2e bel en starten de lessen. We vragen ouders ervoor te zorgen dat hun
kind(eren) op tijd op school zijn.
De lestijden zijn als volgt:
Maandag
8:30 uur- 14:45 uur
Dinsdag
8:30 uur- 14:45 uur
Woensdag
8:30 uur- 12:30 uur
Donderdag 8:30 uur- 14:45 uur
Vrijdag
8:30 uur- 12:30 uur

HERINNERING STUDIEDAGEN EN VAKANTIES 2020-2021
Voor degenen die de eerdere mededeling na de meivakantie gemiste hebben:
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 19 februari 2021
2e paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen team:
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
17 september, 27 november, 30 november, 10 februari,
22 april, 6 juli
Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
6 oktober, 16 november, 17 december, 28 januari, 18 maart en
15 juni

HERINNERING GROEPSINDELING
Groep 1:
juf Peggy
Groep 1:
juf Gisela & juf Heidi
Groep 2:
juf Femke D. & juf Annetta
Groep 2:
juf Gaby & juf Heidi
Groep 3:
juf Monique & juf Ilse
Groep 3:
juf Marèse & juf Chantal
Groep 4:
juf Ankie & juf Iphi
Groep 4:
juf Karin & juf Iphi
Groep 5:
juf Milou & juf Mary
Groep 5:
juf Romy

Groep 6: meneer Jorg
Groep 6: meneer Stijn & juf Femke L
Groep 7: juf Debbie & meneer Peter
Groep 7: meneer Jorres & juf Manon
Groep 8: juf Anne & juf Mary
Groep 8: meneer Geert & meneer Peter
Taalondersteuning groep 2/3: juf Mandy & juf Gabie
TaalRijk/VindingRijk: juf Silvia
Praktijk en vakroute klas: juf Petra

GYMLESSEN SCHOOLJAAR ’20-‘21
Dag:
Groep:
Maandag
Groepen 3, groepen 4, groepen 5
Dinsdag
Groepen 6, groepen 7, groepen 8
Woensdag
Groepen 3, groepen 4, groep 5 R
Donderdag
Groep 5 M/M , Groepen 6, groepen 7, groepen 8

SCHOOLRESULTAAT SOCIALE VEILIGHEID
Vorige week is onder leerlingen een enquête afgenomen om te monitoren of en hoe veilig
kinderen zich op school voelen. Het doet ons goed dat een zeer groot percentage aangeeft zich
overal veilig te voelen en niet of nauwelijks gepest te worden. De totale schoolscore die
daaraan gekoppeld is, is een prachtig cijfer: 8,9!
Een mooi resultaat dat we met beleid, duidelijke regels en korte communicatielijnen tussen
collega’s en met kinderen en ouders samen, hebben bereikt! Petje af dus voor iedereen!

KINDEREN DOEN JE NA: KIJKTIP YOUTUBE
Ouders zijn het belangrijkste voorbeeld voor een kind Onderstaand filmpje van Hans en
Monique Hagen delen we daarom graag. Als je wilt dat je kind ergens goed in wordt, geef dan
het goede voorbeeld: https://t.co/mAyx2jQ4UP

