Silvester -Bernadette Basisschool
Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We begrijpen dat het van veel ouders veel, en soms teveel, gevraagd is om hun kinderen thuis te
helpen met het onderwijs op afstand dat door school wordt verzorgd. Zorgtaken, huishouden,
thuiswerken en kinderen helpen is een ingewikkelde combinatie. Dit realiseren we ons echt! We
hebben veel waardering voor iedereen (ouders, opa’s en oma’s, oudere broers en zussen, buren
enz.) die hun steentje bijdragen om kinderen vooruit te helpen!
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Tot 8 februari moeten de basisscholen helaas nog gesloten blijven .
Deze week kregen we een aantal vragen en opmerkingen van ouders n.a.v. de noodopvang.
Het is vervelend te merken dat wij, met uiterste inspanning van veel medewerkers en alle goede
bedoelingen om het te regelen voor iedereen die het echt nodig heeft, commentaar krijgen van
ouders die zich benadeeld voelen en vinden dat ze er dan ook “recht” op hebben.
We hebben sinds december gecommuniceerd dat er twee redenen kunnen zijn voor noodopvang:
- Ouders werken in een cruciaal beroep en hebben geen andere oplossing in hun netwerk.
- Thuis is sprake van een kwetsbare situatie, waarbij bijv. de veiligheid van kinderen in het
gedrang komt. In overleg met ouders, school en hulpverlening kan tot noodopvang worden
besloten.
Hieronder de beslisboom:

De noodopvang is geen noodonderwijs! Kinderen in de noodopvang volgen op de dagen dat zij
op school zijn de online lessen, instructiefilmpjes enz. van de leerkracht, net als de kinderen thuis.
Veel leerkrachten werken immers vanuit thuis.
Als u vragen hebt m.b.t. de begeleiding van uw kind, stel deze gerust aan de leerkracht. Alle
collega’s leggen digitaal en telefonisch contact met ouders, maar u mag ook zelf contact
opnemen.
Schroom niet om hulp te vragen! Wellicht zijn er familieleden, vrienden of buurtgenoten die u
kunnen ondersteunen met de kinderen. De druk op de noodopvang op school is groot, maar als u
geen andere oplossing kunt vinden, neem dan contact op: m.vanekert@sil-ber.n
Tot slot wil ik graag tegenover alle zorgen die we horen, en ook in de media worden uitvergroot,
over het oplopen van onderwijsachterstanden, melden dat positieve aandacht, warmte en
geborgenheid thuis, belangrijke voorwaarden zijn om tot ontwikkeling te komen. Focus niet op
achterstanden, maar op groeien! Ook met kleine stapjes komen we vooruit!!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGEL VAN DE WEEK
Vanaf maandag staat de regel “We hebben plezier” centraal. Samen spelen en samen
leren met plezier is gemakkelijker en leuker. Het draagt bovendien bij aan het verbeteren
van de resultaten. Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken. Tip: Speel thuis regelmatig een spelletje samen!

HERINNERING STUDIEWERKMIDDAG
Let op: Op donderdagmiddag 28 januari stond en staat een studie-werkmiddag voor het
team gepland. Dit betekent dat er die middag geen noodopvang is op school en dat het
team niet beschikbaar is voor onderwijs op afstand. U zult begrijpen dat we ook als
organisatie voortdurend moeten schakelen en afstemmen m.b.t. het vervolg.

OPHALEN MATERIALEN GROEPEN 6
De groepen 6 hebben vanaf a.s. maandag nieuwe materialen nodig thuis.
Vrijdag 22 januari van 12:00-12:30 uur is het ophaalmoment hiervoor. Graag 1 persoon per
gezin. Denk aan een mondkapje a.u.b.

NOODOPVANG
De noodopvang is vanuit overheidsrichtlijnen anders geregeld dan tijdens de vorige
schoolsluiting. De opvang is alleen bedoeld in uiterste nood.
Ouders die noodopvang nodig hebben i.v.m. een cruciaal beroep en in wisselende
diensten werken, vragen we tijdig door te geven welke dagen/tijden noodopvang gewenst
is. Mail naar m.vanekert@sil-ber.nl
- Naam kind
- Groep
- Welke dagen u noodopvang nodig hebt. (exacte data a.u.b.)

VOORLEESTIENDAAGSE
Gisteren is de voorlees tiendaagse gestart. Voorlezen en lezen zijn misschien wel de
grootste vliegwielen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Hun woordenschat en
kennis over de wereld wordt uitgebreid, kinderen leren zich verplaatsen in anderen, het
draagt bij aan concentratievermogen én het is natuurlijk gezellig om te doen samen:
binnen, buiten, op de bank, op bed, om de beurt, door oma of opa.
In de bijlagen tips voor verschillende groepen!

Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan sporten met Jibb+! Kom jij meedoen met
bootcamp, atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als eerste kraken? Ook voor de
kleinste kids is er van alles te doen, zoals hossen & klossen, handbal of guppiesport.
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de carnavalsvakantie.
Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze activiteiten zijn buiten!
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari 2021.
Kosten €2,50 per activiteit.
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).

