SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Helaas zijn de besmettingen in het hele land weer gestegen. Ook bij ons op school moesten
enkele groepen in quarantaine door meerdere besmettingen in de groepen 7 en de groepen 5.
De betrokken leerlingen krijgen tijdelijk onderwijs op afstand. Dag één van de quarantaine is
gebruikt om de thuiswerkmaterialen te verzamelen en alles klaar te leggen. Kinderen die thuis
niet over een laptop/Ipad/tablet beschikken hebben een exemplaar te leen van school.
We vragen iedereen om de maatregelen zorgvuldig na te leven en alert te zijn op klachten.
Maak gebruik van de gratis testmogelijkheden voor uw en onze veiligheid! We wensen de
zieke kinderen, ouders en collega's veel beterschap en hopen op een goed herstel voor
iedereen.
Jammer genoeg moesten we, n.a.v. de aangepaste
richtlijnen, ook weer besluiten de gesprekken met
ouders zoveel mogelijk digitaal te voeren.
We bedenken deze regels niet zelf, maar moeten ze
wel samen uitvoeren. De wekelijkse inloop bij de
kleutergroepen wordt daarom ook weer even
geparkeerd. Het is niet anders…
Gelukkig is Sinterklaas wel weer in het land en ervaren veel kinderen deze tijd als hoopvol en
gezellig! Laten we daar als volwassenen een voorbeeld aan nemen! Ouders van de ouderraad
hebben de hele school vorige week in sintsfeer versierd, waarvoor weer veel dank!
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!

STUDIEMIDDAG
A.s. maandag, 22 november zijn alle leerlingen om 12.30 uur vrij i.v.m. een studie-werkmiddag
voor het team.

AYISHA EN DANSPARTNER NEDERLANDS KAMPIOEN DANSEN
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Latin dansen zijn Ayisha uit
groep 7 haar danspartner kampioen in hun leeftijdsklasse geworden. Onlangs
stond er een mooi artikel over hen in het Eindhovens Dagblad.
Gefeliciteerd Ayisha en nog veel sportieve successen gewenst samen!
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INLOOPSPREEKUUR GEZINS- EN JONGERENCOACH
Het inloopspreekuur van de gezins- en jongerencoach a.s.
dinsdag 23 november kan helaas niet doorgaan. Als u een vraag
hebt, kunt u contact opnemen met één van de IB’ers van school:
juf Eveline gr. 1-2), juf Bernadette (gr. 3 t/m 5) of juf Regine
(gr. 6 t/m 8).

SPREEKUREN LOGOPEDIE EN KINDERFYSIO
De spreekuren die voor volgende week donderdag 25 november stonden gepland, kunnen
door de aanscherping van maatregelen niet doorgaan. Als u vragen hebt m.b.t. logopedie
en/of kinderfysiotherapie, vraag juf Eveline / juf José dan gerust even om advies. Desgewenst
kunnen zij ook samen met u contact opnemen met de logopediste / fysiotherapeute.

LEES- EN REKENCAFÉ GROEP 3 EN 4
Helaas kan ook het lees- en rekencafé voor kinderen en ouders uit de groepen 4 volgende
week woensdag niet doorgaan. In plaats van deze extra activiteit voor kinderen en ouders
samen op school, zijn alternatieven bedacht:
Op de dag waarop de lees/rekencafe's (groepen 4) en de bijlessen (groepen 3) zijn gepland,
krijgen alle leerlingen van betreffende groepen een paar spelletjes mee naar huis. De
leerkrachten nemen een filmpje op met uitleg over de spelletjes. Deze worden op de Ouder
Klasbordapp gezet, zodat de kinderen samen met de ouders thuis kunnen oefenen.
TAALKLAS OUDERS
De wekelijkse taallessen voor ouders kunnen, voorlopig tot Sinterklaas, niet doorgaan op
school. Juffrouw Margriet en juffrouw Dora hebben digitaal contact met de betrokken ouders.

INZAMELEN GROTE EN KLEINE STATIEGELDFLESSEN
Vanuit de ideeënbus is het volgende initiatief van Buse, Pascal en Diego
uit gr. 8 besproken: De kinderen willen graag statiegeldflessen inzamelen
op school om extra inkomsten te genereren. De leden van de kinderraad
vinden dit een prima idee en willen de extra inkomsten gebruiken voor de
schoolreisactiviteiten en het schoolverlaterskamp.
Dit idee sluit naadloos aan op het idee van een ouder die tevens heeft
aangeboden de flessen voor school te willen inleveren.
Voor in de hal van school wordt een inzamelpunt voor de flessen gemaakt.
Helpt u ons mee? Alvast bedankt namens alle kinderen!
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