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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
2020 gaat de geschiedenisboeken in als een memorabel jaar. Helaas moesten de scholen in
maart al een keer de deuren sluiten en deze week ging de kerstvakantie eerder in dan gepland.
Corona heeft veel invloed gehad op ons onderwijs, onze leerlingen en hun gezinnen, onze
collega’s, onze omgeving. Het virus heeft veel mensen getroffen. Op school moesten
verschillende activiteiten worden afgelast of aangepast en heeft iedereen ondervonden dat lessen
veel meer impact hebben als kinderen gewoon naar school kunnen.
Tussendoor hebben we gelukkig ook een heleboel fijne en mooie dingen beleefd en hebben we
gezien en gehoord hoe graag kinderen naar school gaan en samen willen leren!
Kinderen hebben ondanks alles ook veel geleerd en gelachen en zijn gegroeid op allerlei vlakken.
Dankzij de flexibiliteit van het team werden de kerstvieringen deze week in allerijl naar voren
gehaald om de kerstgedachte en het gevoel van samenscholen nog even extra te onderstrepen.
Want meer dan ooit is duidelijk hoe belangrijk het is om oog te hebben voor elkaar!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag na de kerstvakantie staat de regel
“We werken samen” centraal.
Ook al is het op afstand, we werken samen om er het beste van te maken
en elkaar te helpen groeien!
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

AFSCHEID MENEER STIJN
Beste Silvester Bernadette,
Jaren geleden maakten wij kennis met elkaar. Aan de hand van mijn vader zette ik als kleine
jongen mijn eerste stappen in je gebouw. Vriendelijke gezichten en vrolijke juffen en meneren
waren toen al begaan met elk kind dat binnen stapte dus ook met mij.
Vele jaren later stapte ik opnieuw je gebouw binnen. Sommige dezelfde gezichten waren nog
steeds net zo enthousiast, ze waren alleen een beetje ouder geworden. Diezelfde juffen en
meneren werden nu mijn collega’s. Ik begon in de dependance omdat je mooie gebouw nog
mooier werd. Vervolgens heb ik vele leerlingen en ouders voor mijn neus gehad. Vaak ging het
over lezen, reken en leren. Maar met veel genoegen denk ik ook terug aan de kampen van
groep 3, 7 en 8 in Ommel, Someren en Zeeland. Mooie tijden en mooie herinneringen heb ik hier
beleefd en gemaakt.
Nu ongeveer 10 jaar later ga ik weer afscheid van je nemen. Na de kerstvakantie ga ik beginnen
aan een nieuwe baan. Directeur van een kleine basisschool, een hele uitdaging. Maar ik heb er
ontzettend veel zin in! Ik neem in mijn rugzak mee wat ik allemaal van jou heb geleerd.
Als ik dan straks op mijn nieuwe plek zit en ik zie ook daar weer vele leerlingen, ouders en
leerkrachten enthousiast aan hun dag beginnen, zal ik nog eens met een dikke smile op mijn
gezicht terugdenken aan jou.
Wie weet, tot ziens.
Groeten Meneer Stijn

KERSTVIERING
Alle toeschouwers genoten van het knappe toneelspel van de groepen 6 en van de eigentijdse
liedjes waardoor het kerstverhaal bij iedereen goed overkwam. Complimenten aan alle kinderen!
Hopelijk houdt iedereen de kerstgedachte de komende tijd goed vast!

KERSTVAKANTIE
Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen fijne feestdagen toe. Dé tijd
van het jaar om stil te staan bij wensen, dromen, plannen en ook de tijd van
delen met elkaar en gezelligheid. Iedereen viert het dit jaar in kleinere kring
en met letterlijk meer afstand. De kerstvakantie is op 4 januari afgelopen.
De scholen mogen dan echter nog niet open.

ONDERWIJS OP AFSTAND VAN 4 JANUARI T/M 15 JANUARI
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben jl. dinsdag materialen mee naar huis gekregen om
vanaf 4 januari mee te kunnen werken. Op maandag starten de lessen om 11:00 uur i.v.m. uitlenen
van devices. Vanaf dinsdag zullen de digitale lessen worden gegeven van 9:00-12:00 uur. De focus
wordt gelegd op taal, lezen, spelling en rekenen. Alle leerlingen moeten op deze tijd dus inloggen
op Google Meet. Zorg dat uw kind aansluit! Indien uw kind ziek is, geef dit dan, net als anders, voor
lestijd door aan school. Kinderen hebben voor de online lessen een computer / laptop /
Chromebook en wifi nodig. Leerkrachten van deze groepen hebben op Klasbord een bericht
geplaatst om te inventariseren voor wie thuis geen apparaat beschikbaar is om onderwijs op
afstand te volgen. Als u dit nog niet hebt gedaan, vul de poll dan z.s.m. in a.u.b.! Wij zorgen er dan
voor dat er op 4 januari een Chromebook kan worden geleend door u als ouder tussen 8:30 en
10:00 uur. Kinderen mogen het niet zelf komen ophalen, omdat er een bruikleenovereenkomst
getekend moet worden. We gaan er uiteraard vanuit dat iedereen zuinig met alle schoolspullen
omgaat, want zodra school weer open mag, hebben we deze in de klas weer nodig. De leerlingen
van PraktijkRijk krijgen wel les op school. I.v.m. praktijkonderwijs is hiervoor een uitzondering
gemaakt in lijn met praktijkonderwijs VO. De kinderen van TaalRijk en VindingRijk krijgen op de
middagen nog extra digitaal aanbod van juffrouw Silvia. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 worden
werkboekjes samengesteld met opdrachten en spelletjes om thuis te oefenen. We vragen u om de
boekjes samen met uw kind door te werken ten behoeve van de taal- en rekenontwikkeling van uw
kind. Door samen te spelen, leren jonge kinderen heel veel! Leerkrachten maken ook weer filmpjes
die zij u toesturen en u ontvangt linkjes naar sites waar kinderen met digitale oefeningen thuis
kunnen leren. De boekjes voor groep 1 t/m 4 kunnen op 4 januari tussen 10:30 en 12:00 uur
worden opgehaald: 1 persoon per gezin mag daarvoor naar binnen.

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.
Mensen moeten immers zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken.
Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen 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 u noodopvang wilt aanvragen voor uw kind, stuur dan een mail met:
- Naam kind
- Groep
- Welke dagen u noodopvang nodig hebt
Mail uiterlijk donderdag 17-12 voor 14:00 uur naar m.vanekert@sil-ber.nl.
Als om een andere reden de nood thuis hoog is/wordt na de kerstvakantie, neem dan ook even
contact op. We proberen met u mee te denken! Samen weten we meer dan alleen.
# Samenscholen, met hoofd, hart en handen

