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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Door de overheid is eerder al aangekondigd dat de scholen in Nederland in elk geval tot en
met 28 april dicht moeten blijven. Omdat 28 april in de meivakantie valt, betekent dit dat onze
school in elk geval tot en met 5 mei gesloten zal zijn.
Kinderen en collega’s missen elkaar ontzettend! Daarom zijn we gestart met beeldbellen. Als
uw telefoonnummer onlangs gewijzigd is, mail dit dan a.u.b. naar de administratie:
admin@sil-ber.nl
We hopen dat alle kinderen en collega’s op 6 mei weer naar school kunnen!
Voor gezinnen waar de spanning te hoog oploopt en thuis onveilige situaties ontstaan, wordt
tijdelijk noodopvang op school verzorgd van 9.00 - 12.00 uur. Verschillende collega’s werken,
met in acht neming van 1,5 meter afstand, met deze kinderen op school. Aanvragen hiervoor
kunt u doen bij de leerkracht van uw kind en bij de gezins- en jongerencoaches zoals in de
informatiebrief onlangs is vermeld. Deze opvang is tijdens de vakantie op school niet mogelijk.
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep wordt opvang gerealiseerd door Spring
Kinderopvang. Op de website van Spring kunt u daarvoor een aanmeldformulier invullen. Deze
opvang gaat in de vakantie wel door om het mogelijk te maken dat ouders kunnen blijven
werken.
Voor beide vormen van opvang geldt dat indien het kind of een huisgenoot verkouden zijn,
hoesten of koorts hebben, zij niet mogen komen. De klachten moeten 24 uur weg zijn, voordat
iemand naar buiten mag.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf aanstaande maandag centraal staat, is:
“We vertrouwen elkaar”
Samenscholen is naar een nieuwe dimensie getild dankzij het
thuisonderwijs met dank aan de inzet van u als ouder, onze collega’s en
natuurlijk de kinderen die in deze nieuwe werkelijkheid hun beste beentje
moeten voorzetten. Juist in deze tijd is het fijn om te weten dat niemand
het alleen hoeft te doen. We pakken de taken samen op en maken er het
beste van. We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar best doet en doet
wat hij/zij kan!
.

MEIVAKANTIE
Afgelopen dinsdag heeft iedereen nieuw werk kunnen ophalen. Dit pakket bevat werk t/m
volgende week vrijdag 17 april.
Daarna begint de meivakantie. Tijdens de vakantie hoeven de kinderen geen schooltaken te
doen en/of in te loggen om les te volgen van de leerkracht.
Alle kinderen, ouders en collega’s hebben even pauze verdiend!

LEESBINGO
Om lezen te stimuleren, hebben de kinderen in de onderbouw
bij hun pakket afgelopen dinsdag weer een leesbingo gekregen.
Deze maakt de leeswerkgroep traditiegetrouw voor de herfst- en de
meivakantie. We wensen iedereen er alvast veel leesplezier mee!

HERSTART SCHOLEN
Op dit moment is het nog niet duidelijk of we op woensdag 6 mei (woensdag na de meivakantie)
weer naar school kunnen allemaal.
We verwachten rond 21 april (tijdens de vakantie) bericht vanuit de overheid over een herstart
of eventueel verlenging van de sluiting van scholen en het vervolg van onderwijs op afstand.
Wij ontvangen dit bericht tegelijkertijd met de rest van Nederland. We zullen u z.s.m. na het
landelijke persbericht informeren over de voortgang hier op school.

PASEN
We wensen iedereen, ondanks de beperkingen door Corona, een fijn paasweekend toe. Zoals
Jezus in het paasverhaal op 1e Paasdag is verrezen, zullen dankzij het zonnige weer veel
bollen voor nieuwe bloemen zorgen en daarmee symbolisch het nieuwe leven onderstrepen.

ACTIE GEEF EEN PRENTENBOEK CADEAU
De leesbevorderingscampagne “Geef een prentenboek cadeau” heeft als missie om alle
kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Boekhandels en diverse landelijke
organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en prentenboekenklassieker voor
een klein bedrag beschikbaar te stellen.
Het prentenboek van dit jaar is “Woeste Willem” van Ingrid en Dieter Schubert.
Vanaf 10 april te koop voor slechts € 2,50!

