Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
In afwachting van het onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus, de effecten voor
kinderen en hun rol in de besmetting, blijven alle basisscholen nog even gesloten. We weten nog
niet tot wanneer. De overheid hoopt dat we 25 januari weer open kunnen, maar dat is nog onder
voorbehoud.

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond tel. 0492-523775
www.silvester-bernadette.nl

Het onderwijs op afstand verloopt bij de meeste kinderen goed. Het is fijn dat we zowel van
teamleden, kinderen zelf als van ouders dit bericht krijgen!
Complimenten voor ieders inzet hiervoor!
We weten ook dat het niet bij iedereen van een leien dakje loopt. Op verschillende plekken is het
lastig om alles met elkaar te combineren: zorgen, werken, lesgeven, meer kinderen tegelijk
helpen, enz. Ook die signalen krijgen we van collega’s, kinderen en ouders.
Bovendien missen zowel kinderen als collega’s juist het nabije contact en de interactie met
elkaar. Toch moeten we nog even volhouden samen!
Schroom niet om hulp te vragen! Wellicht zijn er familieleden, vrienden of buurtgenoten die u
kunnen ondersteunen met de kinderen. De druk op de noodopvang op school is groot, maar als u
geen andere oplossing kunt vinden, neem dan contact op: m.vanekert@sil-ber.nl
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “Iedereen hoort erbij” centraal. Mensen zijn sociale wezens,
iedereen wil bij een groep horen en niemand wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van
iedereen. Dat gaat vaak goed, maar soms is dat moeilijk. School en thuis zijn plekken om ook dit
soort zaken te oefenen. Een mooi gespreksonderwerp voor aan de eettafel: “Hoe zorg jij dat een
ander erbij hoort? Thuis, in de familie, op het werk, bij sport enz.”
Nu we letterlijk meer op afstand zijn, moeten we extra moeite doen om iedereen het gevoel te
geven erbij te horen. Een vriendelijke blik, een aardig woord, een kaartje of tekening zijn kleine
gebaren met grote positieve effecten. Ik daag u uit! “Waarschuwing”:
U krijgt er zelf waarschijnlijk een goed humeur door en de ander een goed gevoel. 

ONDERWIJS OP AFSTAND VERLENGD
De huidige maatregelen en de scholensluiting duurt in elk geval t/m vrijdag 22 januari.
Hieronder de verdeling voor het ophalen van de nieuwe werkpakketten:
=> Groep 5 op vrijdag 15 januari tussen 12:00 - 12:30 uur
=> Groepen 1 t/m 4 op maandag 18 januari tussen 9:00 - 10:30 uur
Ingang door de voordeur! Denk aan een mondkapje en volg de looprichting a.u.b.!

NOODOPVANG
De noodopvang is vanuit overheidsrichtlijnen anders geregeld dan tijdens de vorige
schoolsluiting. De opvang is alleen bedoeld in uiterste nood en indien ouders een cruciaal
beroep hebben. Zie ook de brief in de bijlage van wethouder Dortmans.
Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven en thuiswerken.
Iedereen wordt geacht zijn/haar steentje bij te dragen om de lockdown te kunnen
beëindigen! Ook collega’s werken zoveel mogelijk vanuit thuis. Leerkrachten zijn bovendien
bezig met onderwijs op afstand. Zij kunnen niet gelijktijdig kinderen opvangen.
Collega’s van de onderwijsondersteuning verzorgen de noodopvang van kinderen. Kinderen
die hier gebruik van maken, moeten hun schoolspullen meebrengen om tijdens de opvang
te kunnen werken. De noodopvang is beschikbaar tijdens schooltijd. Voor en na schooltijd
kunt u bij uw eigen kinderopvangorganisatie noodopvang aanvragen.
Als om een andere reden de nood thuis hoog is, neem dan even contact op. We proberen
met u mee te denken! Samen weten we meer dan alleen.
# Samenscholen, met hoofd, hart en handen
Voor een aantal kinderen is de noodopvang t/m deze week geregeld. In een aantal gevallen
is dit gebeurd in samenspraak met de gezins- en jongerencoach die een gezin begeleidt.
Voor deze leerlingen wordt de noodopvang automatisch verlengd.
Alle andere ouders die van de noodopvang gebruik moeten maken, vragen we opnieuw aan
te melden. Wij weten nl. niet op welke dagen ouders moeten werken.
Als u noodopvang wilt aanvragen voor uw kind, mail naar m.vanekert@sil-ber.nl
- Naam kind
- Groep
- Welke dagen u noodopvang nodig hebt. (exacte data a.u.b.)

DIGITALE SERVICE STADSBIEB
Helaas kunnen we de schoolbieb niet openen. Lezen is echter reuzebelangrijk en één van
de activiteiten die iedereen nog steeds kan doen. Lezen en voorlezen zijn bovendien
ontspannend en rustgevend! Daarom hieronder een link met interessante informatie:
https://bibliotheekhelmondpeel.marki.nl/index.php?action=social&c=243&m=327&nosocial=1

AANBOD JIBB+
Mist uw kind het spelen en sporten met je vriendjes en vriendinnetjes op school? Daar heeft
JIBB+ iets supergaafs voor bedacht! Vanaf 18 januari gaan zij ‘Buiten Sporten met Jibb+’.
Op maandag, dinsdag en donderdag geven zij een gave beweegles in de buitenlucht.
Voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 en gratis. We starten om 15 uur en iedere dag op een
andere locaties in Helmond.
Dag

Tijdstip*

Locaties

Maandag

15.00 – 16.00 uur

Rood-Wit ’62 / Brandevoort

Dinsdag

15.00 – 16.00 uur

Mulo Baseball & Softball /
Mierlo-Hout

Donderdag

15.00 – 16.00 uur

Swift Helmond

* Bij veel aanmeldingen, gaan we een tweede moment aanbieden van 16.00 – 17.00 uur.

Opgeven: https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteiten?gemeente%5B0%5D=82&type
s%5B0%5D=40&sort=name.
En vergeet niet om jouw vriendje of vriendinnetje te vragen om ook mee te doen!

