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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De berichtgeving n.a.v. het coronavirus beheerst al een paar
weken alle nieuwsbronnen. Vanuit school volgen we de berichten
en met name de adviezen van de experts van RIVM en GGD.
We hebben ouders op basis daarvan tot nu toe twee keer een
informatiebrief gestuurd. Zodra adviezen worden aangepast en/of
de situatie op school verandert, informeren we u zo snel mogelijk
Zo schudden we sinds dinsdag voorlopig geen handen meer.
Het is belangrijk om met elkaar enerzijds de adviezen op te volgen
t.b.v. de veiligheid van u zelf en anderen en anderzijds de rust
te bewaren. Als uw kinderen gezond zijn, laat het dagelijkse
leven dan gewoon zijn gang gaan.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf aanstaande maandag centraal staat is:
“We lossen het samen op”
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.

HERINNERING BETALING SCHOOLREIS EN OUDERBIJDRAGE
Aan het begin van het schooljaar hebben alle ouders / verzorgers een informatiebrief gekregen
over de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 5,- per kind en de (verplichte) bijdrage voor de schoolreis
van € 20,- per kind. Gelukkig hebben veel mensen deze bedragen al betaald. Bedankt daarvoor!
Als u dit nog niet hebt gedaan, hebt u nog heel even de tijd. Dit bericht dient ter herinnering.
Wij vragen u de bijdrage van € 25,- uiterlijk 20 maart ‘20 over te maken op:
bankrekeningnr. NL12 RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette school. Om
vergissingen te voorkomen graag de naam en groep van uw kind(eren) vermelden. U kunt ook
contant betalen bij meneer Dick. Noteer ook dan naam en groep op de envelop a.u.b.
Indien de betaling niet op tijd binnen is, maar kinderen alsnog mee willen met de schoolreis, zijn
de kosten € 40,- per kind. De ouderraad moet namelijk tijdig doorgeven met hoeveel kinderen
we komen om van de groepskorting gebruik te kunnen maken.
Deze korting vervalt na bovengenoemde datum. Kinderen voor wie niet wordt betaald, komen
op de schoolreisdag gewoon naar school. School zorgt voor hen voor opvang.
We weten dat er in de politiek wordt gesproken over het afschaffen
van bijdragen voor schoolreis enz. Tot op dit moment is dat echter
nog niet duidelijk. Mocht de wet inderdaad op die manier worden
aangepast voor het einde van het schooljaar, betalen we de
bijdragen terug aan iedereen die heeft betaald.
We verwachten echter dat indien de wet wordt aangepast, dit pas
vanaf volgend schooljaar zal gebeuren.

HERINNERING STUDIEWERKMIDDAG TEAM
Op donderdagmiddag 19 maart zijn alle kinderen om 12:30 uur uit. Het team
gaat deze middag aan de slag met de groepsverdeling voor komend
schooljaar en met de verslaglegging van de kind-ouder-leerkrachtgesprekken
die deze weken plaatsvinden.
We wensen alle leerlingen en ouders alvast een fijne middag toe!

IEDER KIND VERDIENT HET OM MEE TE DOEN
Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo breed, dan kunt u
een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket worden onder andere schoolreisjes,
schoolspullen, contributie voor sport- of muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed.
Wilt u een beroep doen op het Kindpakket? Neem dan contact op met Stichting
Leergeld Helmond. De medewerkers kunnen u precies vertellen waar u recht op hebt.
Mail: info@leergeld-helmond.nl
Website: www.leergeld.nl/helmond
Tel: 0492-522828 (ma, wo, do van 9.30 - 11.30 uur)
Adres: Wethouder Ebbenlaan 166, 5702AG Helmond
(ma, wo, do van 9.30 - 11.30 uur)

SAMENWERKING MET SPRING KINDEROPVANG
We werken samen met enkele kinderopvangorganisaties. ’t Stekje van Spring kinderopvang is
één van hen. Zij zijn naast onze school gelegen. Na schooltijd maken zij vaak gebruik van onze
speelplaats. In de leest u meer informatie over hetgeen zij kunnen bieden.

AANBOD LEVGROEP / POPOLSKU@LEVGROEP.NL
Vanaf 1 maart is de LEVgroep gestart met een online helpdesk voor mensen met een Poolse
achtergrond. In de bijlage leest u daar meer over.

OPROEP VRIJWILLIGER MOESTUIN
Wie van onze (groot)ouders vindt het leuk om met kinderen
van de praktijkklas te zaaien en later te oogsten in een
moestuin? Als u zich daarvoor wil inzetten of iemand kent
die dat wil doen, horen we dat graag!

