Silveste r-Bernadette Basisschool

Dahliastraat 2 5701 ET Helmond tel. 0492-523775
www.silvester-bernadette.nl

Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
I.v.m. Hemelvaartsdag op donderdag en de daaropvolgende vrije vrijdag, verschijnt de
nieuwsbrief deze week op woensdag.
Gisteren zijn door het kabinet nieuwe versoepelingen, richtlijnen en maatregelen aangekondigd
voor verschillende sectoren.
Voor het basisonderwijs is medegedeeld dat we op 8 juni weer volledig opengaan. Vanaf die
maandag mogen alle kinderen weer elke dag naar school. Voor scholen volgen er op 27 mei pas
nieuwe richtlijnen, daarna informeren wij u hier zo snel mogelijk over.
Voor 2 t/m 5 juni blijft de indeling met halve groepen en 2 lesdagen per week gehandhaafd. De
kinderen die tot nu toe op maandag en woensdag waren ingedeeld, zijn in die week op woensdag
3 en vrijdag 5 juni aan de beurt. De kinderen die op dinsdag en donderdag waren ingedeeld zijn
in die week op 2 en 4 juni aan de beurt. Dit is de laatste week dat we op maandag, dinsdag en
donderdag een korte lesdag hebben.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag na de vakantie staat “Iedereen hoort erbij” centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen. Dat gaat
vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien
nodig door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.

HERINNERING VRIJE DAGEN
Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dit is een officiële feestdag.
Zowel op donderdag als op vrijdag zijn alle kinderen en collega’s vrij!

LESWEEK 25 T/M 29 MEI
Komende week hebben de kinderen die tot nu toe op maandag en woensdag les hadden, weer
op maandag en woensdag les. De leerlingen die op dinsdag en donderdag waren ingedeeld, zijn
dan op dinsdag, donderdag én vrijdag aan de beurt.

HERINNERING 2E PINKSTERDAG
Op maandag 1 juni is het 2e Pinksterdag.
Op deze dag zijn alle kinderen en collega’s vrij!

VERKIEZINGEN MR
Binnen de oudergeleding van de MR is 1 vacature.
Belangstelling?
Stuur een e-mail met motivatie en foto naar de voorzitter van de M.R.,
juf Regine E-mail r.devries@sil-ber.nl
Uw opgave moet uiterlijk 4 juni binnen zijn.
Natuurlijk kunt u altijd extra informatie vragen aan de zittende M.R.- leden.
Personeelsgeleding: Juf Peggy, Juf Ankie en Juf Regine.
Oudergeleding: Anke van den Hurk, Sjoerd Lintermans, Sander van Veghel.

SCHOOLREIS
Door de regelgeving in het kader van Corona moeten alle voor scholen geplande excursies,
schoolreizen enz. vervallen. We stellen ouders voor om de betaalde bedragen te laten staan voor
de schoolreis van volgend schooljaar. Dit gebeurt ook voor kinderen van wie het uitstapje door
stichting Leergeld is betaald.
Als u zelf hebt betaald en bezwaar hebt tegen het doorschuiven van de betaling naar volgend
schooljaar, laat dit dan weten aan meneer Dick a.u.b. dan ontvangt u het bedrag retour.
Dit kan via d.althuizen@sil-ber.nl
De kinderen die nu in groep 7 zitten, mogen (mits de betaling op tijd binnen is) volgend jaar als ze
groep 8-er zijn, toch mee op schoolreis.

