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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Het coronavirus blijft het dagelijkse
nieuws beheersen. Wereldwijd vechten
mensen tegen dit dodelijke virus.
Daarnaast is er veel aandacht voor de
demonstraties n.a.v. de dood van
George Floyd in Amerika. Aanvankelijk
werd veel gesproken over het gebrek
aan de 1,5 meter afstand tijdens
diverse massale bijeenkomsten.
Intussen gaat het meer over de inhoud.
Het is enerzijds vreselijk triest dat ook
in ons land nog steeds mensen
gediscrimineerd worden. Anderzijds
biedt het hoop dat zoveel jonge
mensen, m.n. tieners zich uitspreken tegen racisme en andere vormen van discriminatie.
“De jeugd van tegenwoordig” maakte een fantastisch statement!
Op dit gebied lijken de kinderen en jeugdigen het goede voorbeeld te geven aan veel ouderen.
Wij zijn er trots op dat de leerlingen van onze school een rijkdom van verschillende culturele
achtergronden meebrengen en vertegenwoordigen. Zij leren en werken van en met elkaar…
Samenscholen, met hoofd, hart en handen!
Samen op weg naar een goede toekomst voor iedereen!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat We vertrouwen elkaar weer 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.

HERINNERING STUDIEDAG
Op 23 juni heeft het team een studiedag. Leerkrachten
brengen die dag de ontwikkeling van hun groep en van
individuele kinderen in kaart en dragen belangrijke gegevens
over aan de collega die de groep volgend jaar overneemt.
Kinderen zijn deze dag vrij!

HEBT U TIPS VOOR ONS?
Tijdens de schoolsluiting en de gedeeltelijke opening hebben
veel ouders en verzorgers thuis hard gewerkt met hun kind(eren).
Daarvoor hebben we veel waardering want velen moesten dit
combineren met werk en thuis taken. Hiernaast daarom een
welverdiende medaille!
Afgeleid van een heuse koninklijke onderscheiding.

Gedurende deze tijd hebt u wellicht ervaringen opgedaan waar uw en andere kinderen op
school ook van kunnen profiteren. Als u tips hebt, zijn deze van harte welkom! Graag mailen
naar m.sars@sil-ber.nl

RAPPORT
Door de coronacrisis met thuisonderwijs en daarna beperkt onderwijs
op school, hebben leerkrachten nu een minder duidelijk beeld van de
ontwikkeling van leerlingen dan anders. In midden- en bovenbouw zijn
ook veel minder toetsen afgenomen. Om deze redenen, maken
collega’s dit jaar geen traditioneel rapport met cijfers en beoordelingen
van gespecificeerde ontwikkelgebieden. Omdat kinderen wel een
rapport verdienen, maakt elke leerkracht een speciale rapportkaart met
een beschrijving van zijn/haar beeld van de ontwikkeling van uw kind.
Kinderen van groep 1 t/m 7 ontvangen hun persoonlijke rapportkaart op
maandag 22 juni. Aan de leerlingen van groep 8 wordt deze uitgereikt
tijdens de afscheidsavond.

GEVOLGEN CORONA
Door richtlijnen van het RIVM kunnen de geplande lesbezoeken voor ouders en de dankjewel
viering aan het einde van dit schooljaar helaas niet door gaan.

