SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Na de persconferentie van jl. dinsdag hebben we (eindelijk) duidelijkheid.
Het kabinet heeft besloten dat de kerstvakantie een week eerder start. Dit betekent dat de
kinderen a.s. vrijdag 17 december voor de laatste keer in 2021 naar school kunnen. School is
op die dag op de gewone tijd (12:30 uur) uit.
We kunnen geen gezamenlijke kerstviering in de aula organiseren, maar maken er a.s. vrijdag
een gezellige ochtend van met o.a. voorleesactiviteiten, kerstmuziek, chocomel en iets lekkers
voor iedereen.
Voor kinderen met ouders die in een cruciaal beroep werken, moeten scholen noodopvang
regelen. Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer informatie daarover.
We wensen iedereen alvast knusse kerstdagen, een gezellige kerstvakantie en een goed
begin van het nieuwe jaar toe. Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor iedereen en hopelijk
veel positieve ontwikkelingen!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 10 januari staat de regel “We werken samen” centraal.
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
BIEB OP SCHOOL
Donderdag mogen de boeken weer worden ingeleverd en
vrijdag mag iedereen extra boeken lenen i.v.m. de
kerstvakantie. Sla lekker veel leesvoer in, zodat je vooruit kunt
tijdens de vakantie. 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 woensdag. De testen die worden uitgedeeld zijn bedoeld voor de
zondag aan het einde van de kerstvakantie en de woensdag in de 1e lesweek van 2022.
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die gebruik moeten maken van de noodopvang komende
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week, worden verzocht de testen a.s. zondag en woensdag te gebruiken. Zij ontvangen
volgende week de benodigde extra testen.

EXTRA VAKANTIEWEEK EN NOODOPVANG
Voor iedereen is het erg laat dat de knoop is doorgehakt m.b.t. komende week:
Er is geen les voor de leerlingen.
De vakantie begint een week eerder voor alle kinderen: zij mogen al lekker uitslapen.
Ouders wordt dringend gevraagd om zelf de opvang te regelen en zoveel mogelijk in de
thuisbubbel te blijven. Werkende ouders kunnen daarvoor in veel gevallen gebruik maken van
calamiteitenverlof. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof voor meer
informatie hierover.
Als u de opvang voor de extra vakantieweek echt niet kunt regelen én in een cruciaal beroep
werkt, kunt u noodopvang aanvragen op school.
De noodopvang die school regelt, vindt plaats tijdens de reguliere schooltijden.
Ouders die ook van de B.S.O. bij een van de kinderopvangpartners gebruik maken, dienen er
rekening mee te houden dat ze hun kind(eren) op tijd ophalen op school.
De B.S.O. moet komende week nl. volledig sluiten. Zij gaan in de week van 27 december weer
open.
Vul bijgevoegd formulier voor de noodopvang* in en lever dit vóór a.s. donderdag 15:00
uur in op de administratie van school: admin@sil-ber.nl. Wij hebben nl. tijd nodig om de
indeling voor de noodopvang te maken voor de kinderen en voor het personeel.
* Inleveren kan per mail / op papier. De nieuwsbrief en het formulier worden voor deze
gelegenheid zowel digitaal als op papier uitgedeeld.
We hopen dat de maatregelen afdoende zijn en dat de Omikron variant van het coronavirus
niet zo besmettelijk zal blijken als wordt gevreesd.
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