SILVESTER-BERNADETTE
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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Met de nog steeds geldende richtlijnen voor basisscholen, en na contact met
Toverland en Dippie Doe, hebben we besloten de schoolreis die in de laatste
week stond gepland, uit te stellen tot september.
Veel ouders hebben de kosten voor deze schoolreis vorig schooljaar al betaald.
Dit is echter niet door iedereen gedaan. Corona gooide, ook toen, roet in het
eten.
Ouders/verzorgers die de kosten voor de schoolreis nog moeten betalen, vragen we ervoor te
zorgen dat dit uiterlijk donderdag 1 juli ’21 is overgemaakt. We kunnen dan alles op tijd
regelen, zodat we ook verzekerd zijn van plek in september.
Degenen die nog niet hebben betaald, ontvangen begin volgende week een brief, per mail en
op papier. Als u geen bericht krijgt, is uw betaling al voldaan en hoeft u niets te doen.
Stichting Leergeld betaalt in een aantal gevallen de kosten voor de schoolreis. Als u daarvoor
in aanmerking komt of daarover twijfelt, neem de brief dan mee naar Stichting Leergeld. Maak
a.u.b. direct een afspraak als u de brief ontvangt, dan zorgt de stichting voor tijdige betaling
aan school.
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.

VERLOFAANVRAGEN OFFERFEEST
Het Offerfeest valt dit jaar in de laatste schoolweek. Gezinnen die het Offerfeest vieren, krijgen
voor hun kinderen wettelijk één dag verlof. Hiervoor hoeft geen formulier te worden ingevuld.
U kunt het telefonisch of per mail doorgeven aan de administratie van school. Doe dit tijdig
a.u.b! Van een aantal gezinnen hebben we reeds aanvragen gekregen voor verlof voor
meerdere dagen of zelfs de hele laatste schoolweek. Hierover is contact geweest met de
ambtenaar leerplicht van de gemeente Helmond. Het is ons niet toegestaan meerdere dagen
verlof te geven, ook niet als u het feest bij familie in het buitenland zou willen vieren. We
begrijpen dat dit een teleurstelling is voor een aantal mensen. De wetten en regels worden
echter niet door school gemaakt. Zowel school als ouders worden wel geacht zich te houden
aan deze regels.
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EVEN VOORSTELLEN
Hoi allemaal! Ik ben Kim, 20 jaar oud en woon in Beek en Donk. In 2019
ben ik afgestudeerd als onderwijsassistent. Kort daarna ben ik gaan
werken in de kinderopvang. Ik merkte dat ik het onderwijs miste en ben
daarom op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging.
Ik houd van creatief bezig zijn, winkelen en ik ben een grote
dierenvriend. Daarnaast heb ik veel plezier in mijn werk. Ik kijk er
ontzettend naar uit om jullie allemaal te leren kennen!
Groetjes, Kim
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