SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Het aantal kinderen en collega’s met corona gerelateerde klachten en positieve testuitslagen
loopt helaas weer op. Indien er drie besmettingen in een groep zijn, moeten scholen
overleggen met de GGD en besluiten zij dat een groep in quarantaine moet.
We bedenken deze regels niet zelf, maar moeten er wel naar handelen. Alle collega’s doen
minimaal twee keer per week een zelftest. Indien deze positief is, moeten zij -in afwachting
van een test bij de GGD- ook thuisblijven.
Om deze reden wordt het steeds moeilijker om de groepen bezet te houden en het onderwijs
door te laten gaan. We doen ons best en roeien met de riemen die we hebben, maar kunnen
geen ijzer met handen breken. We rekenen op uw begrip hiervoor!
Een van de groepen 1 zit sinds jl. maandag in quarantaine. Uit alle groepen zijn er ook
kinderen thuis die zelf geen klachten hebben, maar in contact zijn geweest met iemand met
corona of thuis moeten blijven omdat een huisgenoot corona heeft.
Sinds vandaag is het aantal positieve testuitslagen in een aantal groepen te hoog.
Dit betekent dat de volgende groepen -in elk geval morgen,
vrijdag 21-1- allemaal thuis moeten blijven:
⇨
⇨
⇨
⇨

groepen 3
groep 4 van juf Ankie en Iphi
groepen 5
groep 6 van juf Milou

Met de huidige regels betekent het dat de groepen hierboven a.s.
dinsdag 25-1 getest kunnen worden bij de GGD.
Na een negatieve PCR-test mogen de klasgenoten die geen corona hebben, (of een
huisgenoot met corona) weer naar school.
Ouders van deze groepen die besluiten hun kind niet te laten testen bij de GGD, mogen hun
kind op maandag 31-1 weer naar school laten komen als zij op zondag 30-1 klachtenvrij zijn.
Op vrijdag overlegt het outbreak management team (OMT) van de overheid over
eventuele versoepeling van de quarantaineregels voor scholen. Middels de Klasbord
ouderapp houden we u op de hoogte.
We zorgen ervoor dat de thuiswerkpakketten klaar worden gelegd zodat kinderen volgende
week digitaal kunnen inloggen en thuis kunnen werken.
Op onderstaande tijden kunnen de materialen (en indien nodig een chromebook) worden
opgehaald. Let op indien iemand in huis corona heeft, graag iemand anders de spullen laten
ophalen. Als dit echt niet lukt, graag een telefoontje naar school zodat we kunnen kijken of het
samen opgelost kan worden.
⇨
⇨
⇨
⇨

groepen 3: vrijdag 21-1 spullen ophalen tussen 11:30 en 12:30 uur
groep 4 van juf Ankie en Iphi: maandag 24-1 spullen ophalen van 8:30 - 9:30 uur.
groepen 5: maandag 24-1 spullen ophalen tussen 14:00 en 14:45 uur.
groep 6 van juf Milou: maandag 24-1 spullen ophalen tussen 8:30 en 9:30 uur.
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De leerkrachten zetten op de klasbord ouderapp informatie voor de kinderen van de
bovenstaande groepen welke oefeningen de leerlingen morgen (en evt. maandag) digitaal
kunnen doen op diverse oefensites. (Hiervoor hebben ze nog geen werkboeken enz. van de
methodes nodig). Als u daarvoor een Chromebook nodig hebt, kunt u dat op school in
bruikleen krijgen en op vrijdagochtend 21-1 al op komen halen.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 24 januari staat de regel “We lossen het samen op” 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.

ZELFTESTEN, OP VERZOEK OOK VOOR JONGERE KINDEREN
=> De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ontvangen vandaag weer 2 zelftesten om thuis te
doen: bijv. op zondagavond en op woensdagavond.
=> Ouders die graag zelftesten willen hebben om bij jongere broers/zussen af te nemen,
kunnen een bericht naar de administratie sturen: admin@sil-ber.nl of bellen en afspreken
wanneer zij deze testen willen komen ophalen. (max. 2 per kind per week)

VOORLEESTIENDAAGSE EN VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 26 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen. Deze voorlees tiendaagse is
in het leven geroepen om het plezier van lezen en het belang van voorlezen onder de
aandacht te brengen. Door de coronarichtlijnen kunnen we de aula dit keer niet omtoveren in
een ontbijtrestaurant voor de groepen 1 t/m 4. Maar ook hier passen we weer een mouw aan!
⇨ De kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen op woensdag 26 januari in pyjama / badjas
(over de kleren) naar school komen.
⇨ In elke groep vindt een gezellige voorleesactiviteit plaats en krijgen kinderen iets
lekkers te drinken en een plak ontbijtkoek.
⇨ In de loop van de tien dagen, vragen we ouders thuis (extra) voor te lezen. Kinderen uit
de bovenbouw lezen aan groepjes kinderen uit de onderbouw voor (als het kan buiten
en/of op voldoende afstand)
De bibliotheek in de stad heeft ook weer leuke (digitale) voorleesactiviteiten in petto. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op de flyer in de bijlage.
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CITO-TOETSEN
Deze weken worden de middentoetsen van CITO afgenomen. Deze toetsen zijn
methode-onafhankelijk. Dat betekent dat ze door alle scholen in Nederland gebruikt kunnen
worden, ongeacht de lesmethodes die op school worden gebruikt.
De Cito-toetsen meten hoe kinderen, groepen en scholen op een bepaald moment presteren
op een bepaald vakgebied. Omdat dit in het hele land gebeurt, kunnen vergelijkingen van een
kind, een groep, en een school worden gemaakt met het landelijk gemiddelde. Door kinderen
vanaf groep 3 te volgen, ontstaan ontwikkelingslijnen op verschillende vakgebieden.
(Vergelijkbaar met de groeicurves van consultatiebureau en GGD) De ontwikkelingsgroei op
de verschillende gebieden samen, is in groep 8 onderdeel van het schooladvies dat wordt
gegeven richting voortgezet onderwijs.

Kinderen kunnen / hoeven niet speciaal te leren voor deze Cito-toetsen. Het is wel fijn als
kinderen fit zijn en is het slim om op tijd naar bed te gaan. Kinderen die ziek zijn, halen de
toetsen in op een ander moment. De resultaten van de Cito-toetsen worden op het rapport
vermeld.
.
.
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