SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De zon laat zich van haar beste kant zien deze dagen. We hopen dat veel kinderen hierdoor
extra buiten zullen spelen. Samen spelen is en blijft een van de favoriete leeractiviteiten van
het kinderbrein! Ook op school worden lesactiviteiten soms buiten uitgevoerd. Als we het
nuttige met het aangename kunnen verenigen, doen we dit graag.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 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!

OUDERS/VERZORGERS WELKOM
Op dinsdagochtend van 8.20 - 8.35 uur is er wekelijks een inloopmoment voor ouders in de
kleutergroepen. U mag als ouder/verzorger in de klas meekijken en samen met uw kind een
werkje doen. Voor zowel kinderen, ouder als leerkracht zijn deze momenten waardevol. Het is
fijn om elkaar op deze manier regelmatig even te zien en kort te spreken.

READY TO ROCK FESTIVAL CACAOFABRIEK
Deelnemers aan het gratis naschoolse muziekproject “Ready to Rock”
sluiten de muziek- en bandlessen af met een popconcert!
Dit vindt plaats in de Cacaofabriek op vrijdag 17 juni a.s. van 19.00 tot
20.00 uur en de toegang is gratis.

VADERDAG
We wensen alle vaders, bonusvaders, opa’s en
meesterpapap’s een fijne Vaderdag! Geniet van de
zelfgemaakte cadeautjes! We denken ook aan de kinderen
die hun vader missen, aan vaders die hun kinderen missen
en aan degenen die ongewild kinderloos bleven.

INLOOPSPREEKUUR LOGOPEDIE
Op dinsdagochtend 21 juni van 08.30 – 09.00 uur
De logopediste houdt weer inloopspreekuur voor ouders en collega’s. U kunt terecht voor
advies m.b.t. spraak- en taalontwikkeling van kinderen. Een logopedist kan bijv. extra oefenen
met kinderen die (nog) moeite hebben met bepaalde klanken, of wanneer kinderen thuis een
andere taal spreken dan Nederlands. Een logopedist kan ook kinderen met dyslexie extra
begeleiden en tips geven hoe ouders en verzorgers hun kind thuis kunnen ondersteunen.
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KOFFIE- EN CONTACTUURTJE
Op woensdag 22 juni stond het volgende koffie- en contactuurtje gepland. Dit vervalt. Als u
toch graag iets wilt bespreken of ergens een vraag over hebt, stel deze dan gerust aan juffrouw
José.

ORGANISATIE EN FORMATIE SCHOOLJAAR 2022-2023
De groepsindeling voor komend schooljaar was in een eerder stadium intern al afgerond, maar
door het aanstaande vertrek van enkele collega’s, is er opnieuw vacatureruimte ontstaan en
kunnen we de groepsindeling voor volgend jaar nog niet bekend maken. We vragen iedereen
noodgedwongen nog even geduld te hebben.

VAKANTIE EN STUDIEDAGEN 2022-2023
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag
10 april 2023
Koningsdag
27 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
e
2 Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023

EXCURSIES EN GASTLESSEN
Aansluitend bij het thema waarover gewerkt en geleerd wordt in de klas van uw zoon/dochter,
organiseren leerkrachten vaak een gastles of excursie. Leerkrachten maken foto’s en/of een
filmpje en plaatsen dit op de klasbord ouderapp. Ouders kunnen op deze manier volgen
waarover hun kind leert en hoe dit (tegenwoordig) gaat.
Op de Facebookpagina van school wordt dagelijks een bericht geplaatst vanuit een van de
groepen en soms ook van de activiteiten tijdens de verlengde schooldag. Als u de schoolpagina
volgt, krijgt u een beeld van wat er allemaal naast de gewone lessen wordt aangeboden. We
vinden het fijn als u berichten een duimpje geeft, erop reageert en/of deelt.

MOBIELE TELEFOONS
We horen dat er kinderen zijn die hun telefoon ’s avonds mee naar hun
slaapkamer nemen en laat op de avond of zelfs ’s nachts nog actief zijn op hun
telefoon. Tip: Laat de telefoons van uw kinderen beneden liggen wanneer het
slaaptijd is. Geef zelf ook het goede voorbeeld en leg de telefoon op tijd weg.
Ook de slaap verbetert daardoor en overdag wordt de energiebalans beter.
Daarnaast ontstaat ruimte/aandacht voor andere zaken. 
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