SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
In deze eerste nieuwsbrief van 2022 wens ik iedereen veel lichtpuntjes en positiviteit toe! Een
nieuw jaar met nieuwe kansen en hopelijk veel mooie momenten en ontwikkelingen!
Het is superfijn dat de basisscholen en het voortgezet onderwijs jl. maandag weer open
mochten en fijn om te merken dat veel kinderen daar ook zo over denken!
Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we doen wat we voor
kinderen en voor elkaar kunnen doen: Verbinding
maken/houden door er te zijn:
Samenscholen, met hoofd, hart en handen. Elkaar opzoeken
en omzien naar elkaar.
Zodra het weer kan, doen we dat fysiek. We drinken weer
samen koffie/thee en we vieren belangrijke momenten
samen. Er gaan ook weer mooie dingen gebeuren!
Een nieuw jaar, 365 dagen met steeds nieuwe kansen, veel
lichtpuntjes en straks ook weer volop zonnestralen!
(De dagen worden alweer langer )
We gaan het meemaken. Ik geloof dat. Ik beloof dat.
Hoop doet leven en dat moet de motor zijn. Met vereende
kracht vooruit!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 17 januari staat de regel “We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

LEZEN, EEN GROTE MOTOR VOOR SCHOOLSUCCES
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: U als ouder/verzorger kunt de taal- en
leesontwikkeling van uw kind enorm stimuleren door dagelijks 15 minuten voor te lezen/
samen te lezen! Kinderen leren hierdoor aantoonbaar meer woorden, leren verbanden te
leggen en worden beter in lezen, waardoor ze ook beter kunnen leren bij andere vakken.
Lezen is een enorme motor voor heel veel andere ontwikkelgebieden en voor schoolsucces,
zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs!

ZELFTESTEN
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen vandaag weer 2 zelftesten om thuis te doen:
bijv. op zondagavond en op woensdagavond.
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CORONAVACCINATIE VOOR BASISSCHOOLKINDEREN
Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind januari een
coronavaccinatie krijgen. Ouders krijgen daarover tussen 18 en 22 januari een brief
vanuit de overheid.
In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Zij krijgen
een kleinere dosis dan volwassenen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Op de
vaccinatielocaties van de GGD komen aparte ‘kinderstraten’. Kinderen van 5 tot en met 11
jaar met een kwetsbare gezondheid kunnen al langer een coronavaccinatie krijgen. Voor
kinderen van 0 tot en met vier is (nog) geen vaccinatiemogelijkheid.

INLEVEREN LEGE FLESSEN
Om te voorkomen dat we geen schoolreisactiviteiten meer kunnen organiseren,
hebben ouders en kinderen van de kinderraad het idee geopperd om lege
statiegeldflessen in te zamelen en de opbrengst voor schoolreisactiviteiten te
bestemmen. In de hal van school staat hiervoor een grote container. Iedereen
die het statiegeld van een paar flessen kan missen, wordt gevraagd om de
flessen te doneren. Onze dank is bij voorbaat groot! Binnenkort wordt de eerste
lading weggebracht en wordt de eerste opbrengst bekend gemaakt.
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