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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Het is genieten om zoveel kinderen en ouders weer te zien en te spreken deze week. Kinderen
en collega’s vonden en vinden het fijn om elkaar weer te zien, om ervaringen uit te wisselen en
natuurlijk ook om samen weer te kunnen oefenen en te leren.
We focussen ons de komende tijd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en op de
kernvakken taal, lezen, spelling en rekenen. Nog even geen gymlessen, muziek enz.
Een aantal kinderen zijn nog niet op school. Zij werken thuis met de thuiswerkboekjes. Collega’s
die door omstandigheden niet op school kunnen werken, begeleiden hen zo goed mogelijk op
afstand. Als u vragen hebt, neem gerust contact op met school. De administratie is tijdens lestijd
telefonisch te bereiken. Leerkrachten zijn bij voorkeur per mail bereikbaar.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat We lossen het samen op centraal.
Zowel kinderen, ouders als school lopen door de nieuwe situatie mogelijk
tegen nieuwe zaken aan. Als dit voor u geldt en wij kunnen als school iets
betekenen, laat het ons weten. We denken graag met u mee om vragen en
problemen op te lossen.

MAILADRESSEN DOORGEVEN AUB
Van een aantal ouders hebben we gehoord dat zij de mails niet hebben
ontvangen m.b.t. het vervallen van de vakantieweek tussen Hemelvaart en
Pinksteren en de groepsindeling gebaseerd op halve groepen. Dit vinden wij
zeer spijtig en vervelend, te meer daar we ons uiterste best doen om zorgvuldig
te communiceren met iedereen.
Als uw persoonsgegevens echter wijzigen, is het belangrijk om dit aan school door te geven,
zodat wij dat in het administratiesysteem kunnen aanpassen.
Als u geen mail hebt ontvangen, neem dan even contact op met de administratie om uw
mailadres te checken. Dit kan via admin@sil-ber.nl of 0492-523775
HERINNERING VRIJE DAGEN
Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dit is een officiële feestdag.
Zowel op donderdag 21 als op vrijdag 22 mei zijn alle kinderen vrij!

VRAGEN OVER LESTIJD
Enkele ouders hebben vragen gesteld m.b.t. het gekozen rooster. (tot Pinksteren)
Het schema dat wij (voorlopig) hanteren, is in lijn met de richtlijnen van het RIVM.
Kinderen komen nl. 1x per dag naar school. De overheid is geen voorstander van halve lesdagen
omdat er dan teveel beweging rondom de scholen is van groepen die naar school en naar huis
gaan.
Ook m.b.t. hygiënemaatregelen is het voor ons niet te realiseren om tussen een evt. ochtend- en
middaggroep alle contactpunten zoals kranen, zeeppompjes, klinken enz. schoon te maken.
Wij hebben daarom gekozen voor het uitgangspunt dat kinderen 1x per dag naar school gaan.
Door het overheidsbesluit van halve groepen, zien we kinderen niet dagelijks.
Op de dag dat kinderen niet naar school kunnen, werken ze thuis aan opdrachten. We weten
intussen uit ervaring dat dit binnen een aantal gezinnen prima verloopt en ook dat het op andere
plekken moeilijker is.
Leerkrachten hebben net als ouders een groot hart, twee handen, twee ogen en twee oren, maar
kunnen niet tegelijkertijd lesgeven en vragen beantwoorden van mensen thuis. Door lestijd iets te
verkorten, lunch van kinderen en daaraan gekoppelde speelpauze op school te laten vervallen en te
focussen op de kerntaken, krijgen kinderen nu op school 4 uur per dag les in de kernonderdelen en
ongeveer 2 uur werk voor thuis.
ZORGEN OVER LEERACHTERSTAND
Een aantal ouders heeft te kennen gegeven dat zij zich zorgen maken over de achterstand die hun
kind mogelijk heeft opgelopen nu hij/zij 8 weken niet naar school mocht. We doen ons uiterste best
om kinderen in kleine groepen zo goed mogelijk vooruit te helpen in hun ontwikkeling. Die verloopt
voor iedereen anders en, zeker bij jonge kinderen, vaak sprongsgewijs. Het is belangrijk om samen
goed af te blijven stemmen hoe het gaat; thuis en op school. Informeer ons alstublieft als u vragen
of zorgen hebt, we helpen u en uw kind graag!
De grootste dienst die u uw kind in deze tijd kunt bewijzen is om veel te blijven lezen: voorlezen,
samen lezen enz. De lees- en woordenschatontwikkeling zijn namelijk een grote hefboom voor alle
andere ontwikkelingsgebieden en schoolresultaten.

TAALKLAS OUDERS
Door Corona kan de taalklas voor ouders voorlopig niet doorgaan. Ouders mogen immers de school
niet in. We hopen dat iedereen thuis verder gaat met het oefenen van de taal. Als er vragen zijn,
stel ze gerust!

SCHOOLREIS
Door de regelgeving in het kader van Corona moeten alle voor scholen geplande excursies,
kampen en schoolreizen vervallen. We stellen ouders voor om de betaalde bedragen te laten staan
voor de schoolreis van volgend schooljaar. Dit gebeurt ook voor kinderen van wie het uitstapje door
stichting Leergeld is betaald. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt over alternatieve activiteiten
nagedacht. De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen hier volgende week meer
informatie over.
Als u zelf hebt betaald en bezwaar hebt tegen het doorschuiven van de betaling naar volgend
schooljaar, laat dit dan weten aan meneer Dick a.u.b. dan ontvangt u het bedrag retour.
Dit kan via d.althuizen@sil-ber.nl
De kinderen die nu in groep 7 zitten, mogen (mits de betaling op tijd binnen is) volgend jaar als ze
groep 8-er zijn, toch mee op schoolreis.

