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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Leerlingen, ouders, school, de stad, ons land en de rest
van de wereld.. Iedereen lijkt inmiddels in de ban het coronavirus.
Na de berichtgeving op zondag is iedereen van het team aan
de slag gegaan om voor alle kinderen werkboekjes en digitale
lesstof te verzamelen. Als u of uw kind vragen heeft, bijvoorbeeld
over de aangeboden materialen of m.b.t. de oefeningen, stel
deze dan gerust. Voor elke groep is een collega ‘s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur
bereikbaar om deze vragen op Klasbord of per mail te beantwoorden. Gelieve deze tijd
aan te houden, zodat we op andere momenten geschikte stof voor de volgende dagen
kunnen zoeken, uitproberen, nakijkbladen kunnen klaarzetten enz.
Als uw kind 1-op-1 hulp kan gebruiken, kijk dan eens op social media. Er zijn mooie initiatieven
ontstaan van studenten die zich aanbieden om op te passen en/of om anderen te helpen omdat
hun eigen lessen en colleges vervallen.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf aanstaande maandag centraal staat is:
“Iedereen hoort erbij”
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen… School is een
plek om ook dit soort zaken te oefenen. Omdat we kinderen nu even niet
naar school kunnen laten gaan, kunnen ze bedenken hoe ze thuis
“Iedereen hoort erbij” centraal kunnen stellen: binnen het gezin, in de
naaste omgeving. Bel bijv. eens iemand om
hem / haar te laten weten dat jullie aan hem/haar denken of schrijf een
brief of een kaartje.
TIJDELIJKE AFWEZIGHEID JUF CONNY
Bij juf Conny is onlangs een gezwel in de hersenen geconstateerd. Gelukkig is de tumor
goedaardig en is het operabel. Niettemin een vervelende boodschap en een spannende tijd
voor onze conciërge! We wensen haar veel sterkte toe!
OPHALEN WERKBOEKJES EN MATERIALEN OM THUIS TE OEFENEN
Niet iedereen beschikt thuis voor elk kind over een computer / tablet / chromebook. Daarnaast
raken sites soms overbelast door het veelvuldig gebruik deze weken.
Daarom hebben we voor alle leerlingen werk verzameld om thuis te maken en te oefenen.
Dit is gebaseerd op ongeveer 2 uur per dag. De een zal er sneller mee klaar zijn, de ander later.
Dat is geen wedstrijd. Het doel is dat kinderen de stof goed inoefenen! Daarnaast ontving en
ontvangt u links met oefensites en tips om met uw kind te ondernemen. Leren gebeurt gelukkig
niet alleen op school in een klas of thuis aan een bureau of tafel. Tijdens een wandeling,
fietstocht, door samen te koken enz. enz. leren kinderen ook heel veel!
Op deze manier geven we Samenscholen een nieuwe invulling!
A.s. dinsdag 24 maart hebben we het inlever- en tegelijkertijd ophaalmoment gepland van
nieuwe spullen voor volgende week Van 9.00 – 10.00 uur.
Deze dag zal de Bieb Op School ook open zijn voor kinderen die leesboeken willen ruilen van
9.00 – 11.00 uur. (Een uur langer dus dan spullen in de klas kunnen worden opgehaald)
Denk aan het inleveren van de boeken die nu thuis zijn en aan je biebpas. Iedereen mag
4 boeken lenen.
Als u samen met uw kind naar school komt, laat hem / haar dan alleen naar de BOS gaan en
gaat u tegelijkertijd naar de klas. Dit i.v.m. de richtlijnen omtrent sociale contacten.

VERZOEK OM BIJZONDERE LEERACTIVITEITEN TE DELEN
Veel ouders volgen de Facebook pagina van school. Daar wordt vrijwel dagelijks een foto
of filmpje gepost van een leeractiviteit. Gezien de bijzondere omstandigheden nu, willen we u
vragen om leuke foto’s of filmpjes van een leeractiviteit van uw kind(eren) thuis naar school te
mailen, zodat we deze op de schoolpagina van FB kunnen delen. Door leuke ideeën te delen,
vermenigvuldigen we de bijzondere leermomenten voor kinderen!
Input graag sturen naar m.vanekert@sil-ber.nl

KIKKER TIENDAAGSE
De Kikker tiendaagse loopt landelijk van 27 maart t/m 3 april. In de
groepen start tot en met groep 3 wordt er deze week veel aandacht
besteedt aan de boeken van Kikker. De
kinderen vinden de boeken van Kikker altijd
reuze interessant omdat het over onderwerpen
gaat die de kinderen aanspreken. Bijvoorbeeld
over een verjaardag of over vriendschap.
Op de site https://dewereldvankikker.nl kan uw kind allerlei leuke
activiteiten doen die te maken hebben met Kikker. Ook de filmpjes
van Kikker en zijn vriendjes op YouTube vinden de kinderen erg leuk
om te bekijken. veel plezier met Kikker!

STICHTING LEERGELD
Degenen die thuis geen laptop hebben, kunnen contact opnemen met stichting
Leergeld: www.leergeld.nl. U komt in aanmerking als uw inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
bedraagt.

HELMOND GEEFT ZORGMEDEWERKERS EEN DIKKE DUIM
Op dit moment werken heel veel mensen heel hard om mensen weer beter te maken en te
voorkomen dat mensen ziek worden. Samen met alle kinderen van Helmond wil Elly Blanksma
(burgemeester van Helmond) de zorgmedewerkers steunen. Wil je helpen? Stuur dan een selfie,
waarbij je je duim omhoog steekt op naar steunzorgmedewerkers@helmond.nl. De
burgemeester zal zorgen dat de zorgmedewerkers de foto’s te zien krijgen! Dat zal voor hen vast
een extra motivatie zijn.
Link: https://youtu.be/GoBvD3jP53s

JIBB+ EXTRA
Jibb+ Extra is een beweegaanbod voor kinderen die motorisch extra oefening kunnen gebruiken.
Gedurende tien weken worden bewegingsonderdelen die regelmatig terugkomen in de gymles
en op het schoolplein geoefend. Het doel is om kinderen sterker en handiger te maken. Dit geeft
hun zelfvertrouwen vaak een boost. De proefles is gratis. Na de proefles gaat de JIBB’er in
overleg met u als ouder of uw kind in aanmerking komt voor de overige lessen van JIBB+ Extra.
De vervolglessen kosten € 1,50 per week. De JIBB’er bespreekt de wijze van betaling met u. De
lessen vinden plaats in de gymzaal van onze school op de volgende dagen en tijden:
9 apr ’20 van 15.00 – 16.00 u
16 apr ’20 van 15.00 – 16.00 u
14 mei ’20 van 15.00 – 16.00 u
4 juni ’20 van 15.00 – 16.00 u

11 juni ’20 van 15.00 – 16.00 u
18 juni ’20 van 15.00 – 16.00 u
25 juni ’20 van 15.00 – 16.00 u
2 juli ’20 van 15.00 – 16.00 u

WAARDERING
We hebben van veel ouders al lieve berichten ontvangen om ons als team een hart onder de
riem te steken en ons te bedanken voor de extra inzet. We doen dat met liefde en plezier! De
gegeven complimenten worden erg gewaardeerd! Tegelijkertijd willen we als team grote
waardering uitspreken voor iedereen die zo betrokken is bij het reilen en zeilen op school en de
ontwikkeling van zijn/haar eigen kind(eren) in het bijzonder! Fantastisch!

