SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Tijdens de studiedag jl. maandag hebben de conciërges samen met een aantal
onderwijsassistenten de Sinterklaasversieringen weer opgeborgen tot volgend jaar en de
kerstspullen van zolder gehaald om de school om te toveren in kerstsfeer.
Normaal gesproken regelt de ouderraad dit samen met ouders die zich daarvoor hebben
aangemeld, maar helaas kunnen we nu door de coronarichtlijnen, geen gebruik maken van
deze service.
De leerlingen van PraktijkRijk hebben de grote kerststal in de hal van school weer opgebouwd
en de kerstfiguren die vorig schooljaar door de toenmalige leerlingen uit deze groep zijn
gemaakt, staan er weer prachtig bij!
We kijken uit naar de persconferentie van dinsdag 14 december. Inmiddels is wel duidelijk dat
de kerstmarkt dit jaar (weer) niet door kan gaan. Ook de sing-a-long waarbij groep 6 het
kerstverhaal zou combineren met eigentijdse liedjes, moeten we cancelen.
We wachten even af of we überhaupt open mogen blijven tot Kerst. Als dat zo is, doen we ons
best om in elke groep een gezellig alternatief te organiseren. Juist in deze tijd is het samen
vieren waardevol en net als bij volwassenen is de behoefte aan gezelligheid ook bij kinderen
groot!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We hebben plezier” centraal.
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.

WIJZIGING SNOTTEBELLENBELEID OVERHEID
Omdat de GGD het aantal testaanvragen niet aankan, heeft de overheid het
snottebellenbeleid bijgesteld. Kinderen en collega’s met lichte verkoudheidsklachten, wordt
gevraagd een zelftest te doen. Als deze negatief is, mag deze persoon naar school/werk. In
geval van koorts of stevig hoesten, blijven kinderen/collega’s thuis.
Als de klachten na een negatieve zelftest toenemen, (bijv. meer verkouden, toename hoesten)
moet opnieuw worden getest. Bij een positieve zelftest moet alsnog een testafspraak bij de
GGD worden gemaakt.
We begrijpen dat het bijna niet meer bij te houden is wat de laatste richtlijnen zijn en hoe te
handelen bij klachten. We vinden dit net zo vervelend als u. Samen moeten we er echter mee
dealen. We doen ons best in het belang van de gezondheid van zowel kinderen als personeel
en indirect ook in het belang van de gezondheid van ouders.
Als zaken onduidelijk zijn, neem dan gerust contact op met school. We proberen om antwoord
te geven, zaken uit te zoeken en/of uit te leggen.
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MENEER PETER GAAT MET PENSIOEN
Aansluitend aan de kerstvakantie gaat meneer Peter met vervroegd pensioen.
Meneer Peter werkt sinds september 2008 op onze school en heeft door de
jaren heen in verschillende groepen gewerkt, van groep 4 t/m groep 8.
Dit schooljaar startte hij als vervanger van juf Anne in groep 8. Zij neemt de
groep na de kerstvakantie over.
Door de coronarichtlijnen kunnen we geen afscheidsviering organiseren.
De leerlingen van groep 8 en de teamleden nemen binnenkort persoonlijk
afscheid van meneer Peter. Uiteraard bedanken we hem voor zijn bijna
12 ½ jarige inzet voor de leerlingen en onze school en wensen we hem,
zijn vrouw en hun kinderen een gelukkige en gezonde toekomst toe!
BIEBBOEKEN INLEVEREN EN NIEUWE BOEKEN LENEN
We vragen alle kinderen op donderdag de biebboeken weer in te leveren. Op
deze manier kunnen ze tijdig worden gescand en is er op vrijdag weer veel
keuze om nieuwe boeken te lenen.
We kunnen de boodschap niet vaak genoeg herhalen: (voor)lezen is een
enorme motor voor de leermogelijkheden van kinderen! Wie veel leest en/of
wordt voorgelezen, leert de wereld om hem/haar heen beter begrijpen, leert
veel nieuwe woorden en kan daardoor nieuwe informatie beter begrijpen en
leerteksten gemakkelijker leren.
Lezen kan bovendien bijna altijd: binnen, buiten en zelfs in quarantaine. 
PAARSE VRIJDAG
Vrijdag 10 - 12 is het Paarse Vrijdag. Jezelf zijn is een feestje en een feestje moet je
vieren! Daarom kleuren veel scholen deze vrijdag paars.
Door mee te doen aan Paarse Vrijdag, laten we zien dat iedereen bij ons op school
zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie hij/zij is of op
wie hij/zij verliefd wordt. Het is eigenlijk te gek dat anno 2021 mensen “uit de kast”
zouden moeten komen omdat ze bijv. als vrouw verliefd worden op een vrouw.
Iedereen die hiermee sympathiseert, mag vrijdag iets paars dragen: van kledingstuk
tot pet/armband, het kan op allerlei manieren #Samenscholen met hoofd, hart en handen
#Wereldburgerschap
ZELFTESTEN
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zelftesten mee naar huis. Het advies is
om bij de kinderen 2x per week een zelftest uit te voeren, b.v. op zondag en woensdag.
Ouders die hier geen gebruik van wensen te maken willen we vragen om dit telefonisch/per
mail door te geven aan juf. Marga: m.sars@sil-ber.nl
OPROEP
Een van de grootouders van onze school is bezig om kleine kadopakketjes voor kerst samen
te stellen voor kinderen en gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. Als u iets van speelgoed
en/of levensmiddelen kunt missen en wil doneren, wilt u dit dan bezorgen bij Benita v.d.
Kimmenade, Matelieffplantsoen 1.
Alweer een mooi voorbeeld van SamenScholen!
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