SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Helaas hebben we deze week twee keer een bericht ontvangen dat een leerling in een klas
positief getest was op corona. Dit betekent helaas dat de klas in quarantaine moet tot de dag
dat ze (volgens bron- en contactonderzoek) getest mogen worden.
Dat is uiteraard vervelend voor alle betrokkenen.
Kinderen die op de geadviseerde dag zijn getest en een negatieve uitslag hebben gekregen,
mogen weer naar school, mits de leerkracht ook negatief getest is.
Kinderen die niet worden getest, moeten in quarantaine blijven tot de genoemde datum. Wij
volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. De 1e quarantaine dag is er geen thuisonderwijs.
Deze dag hebben we als school nodig om alle materialen te verzamelen en te laten ophalen
voor de dagen van onderwijs op afstand de rest van de quarantaineperiode.
We vragen iedereen nogmaals met klem om de regels te volgen en, ook buiten, voldoende
afstand van elkaar te houden en op de speelplaats een mondkapje te dragen.
We vragen dit voor de veiligheid van uw en andermans kinderen, die van uzelf én die van
collega’s en hun gezinnen.
Daarnaast kost het ons als school ontzettend veel extra geregel om met GGD, ouders enz. te
communiceren en pakketten voor thuiswerken klaar te maken.
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 is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien nodig
door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator van
onze school.

VERKEERSEXAMEN
Petje af voor de leerlingen van groep 7!
Donderdag 1 april 2021 hebben de leerlingen uit de groepen 7 deelgenomen
aan het theoretisch verkeersexamen. Tijdens dit digitaal examen werd de
kennis van de kinderen getest aan de hand van diverse verkeerssituaties. De
leerlingen hebben zich goed voorbereid en met de nodige spanning het
examen gemaakt. Verschillende leerlingen hebben een herexamen moeten
doen, voordat ze geslaagd waren, maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk zijn bijna
alle leerlingen van de groepen 7 geslaagd en maken zij zich klaar voor het praktisch examen
later dit schooljaar.

RAMADAN
Op dinsdag 13 april is de Ramadan gestart. Degenen die hieraan meedoen, eten niet tussen
zonsopkomst en zonsondergang. Een aantal kinderen doet hier ook (deels) aan mee om te
ervaren hoe het is, om te oefenen en om al een beetje bij de groten in het gezin te horen. We
wensen iedereen die meedoet een goede vastentijd toe!
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EVEN VOORSTELLEN
Hoi, Mijn naam is Sabrine Blummel. Samen met mijn zoon van 12 en mijn
dochter van 11 woon ik in Veldhoven. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met
sport en muziek. En in het weekend probeer ik zoveel mogelijk leuke dingen te
doen met mijn kinderen. De natuur in of naar het bos, een goede film kijken of
gezelschapsspelletjes spelen. En als ik genoeg tijd heb, lees ik graag een
spannend boek.
In 2003 ben ik afgestudeerd als groepsleerkracht basisonderwijs aan de Fontys
PABO in Eindhoven. Aansluitend aan het behalen van mijn diploma heb ik zo’n
8 jaar les gegeven in de groepen 1 t/m 8 van twee basisscholen. Daarna heb ik
ervoor gekozen om als fulltime mama voor de kinderen thuis te blijven tot ze wat
ouder waren. Omdat ik het onderwijs en de gezelligheid van de kinderen niet kon
missen, wilde ik heel graag weer aan het werk als juf.
Vorige week ben ik voor het eerst op school geweest om kennis te maken met iedereen.
Door de reacties van alle leerkrachten en leerlingen voelde ik me meteen erg welkom!
Vanaf deze week werk ik elke schooldag en zal ik te vinden zijn bij de kleuters.
Hier ga ik juf Peggy en juf Gisela helpen met het ondersteunen van allebei de groepen 1.
Ik heb er ontzettend veel zin in om met al mijn nieuwe collega’s en alle kinderen te gaan
werken! Groetjes, Sabrine Blummel

KAMPEN GROEP 3 EN 5
Door corona en de richtlijnen die hierbij horen, moeten we de kampen voor de groepen 3 en
de groepen 5 helaas annuleren. De informatieavond m.b.t. de kampen gaat daarom ook niet
door komende week.

ZIEKMELDEN
Indien u uw kind moet ziekmelden, kan dit via de basisschoolapp of telefonisch
op de administratie; niet via de leerkracht! We vragen u om de ziekmelding vóór
8:30 uur door te geven, zodat de klassen tijdens lestijd niet gestoord hoeven te
worden. In geval van corona bij uw kind horen we dit graag zo snel mogelijk
van u. ’s Avonds en in het weekend kunt u hiervoor mailen naar
m.vanekert@sil-ber.nl. Juffrouw Monique neemt dan contact met u op.

BERICHT VAN KUNSTKWARTIER
Tante Tulp en de schat. Tante Tulp is er weer! In haar tuintje ontdekt ze
een schat en gaat daarmee op avontuur met Buurman Ed. Wil jij zien hoe
dat eruit ziet? Klik dan, samen met je papa en mama, of met de juf of
meester op onderstaande link en doe gezellig mee met Tante Tulp en
Buurman Ed.
https://youtu.be/xC-907h0_J8
Tante Tulp ontdekt nog meer instrumenten.
Op 25 april 10.30 uur kun je haar weer zien.
De link voor deze 3e aflevering volgt later.
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