SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar is een bewaarexemplaar! Hang/leg hem daarom
op een plek, zodat u de informatie aan het einde van de zomervakantie weer bij de hand hebt.
Verderop in de nieuwsbrief volgt een herinnering van de studiedagen en vakanties volgend
schooljaar, de dagen waarop de verschillende groepen gym hebben en gym- en
douchespullen mee moeten brengen.
Voor de duidelijkheid ook nog een keer de groepsindeling voor volgend schooljaar. Aan het
einde van dit bizarre schooljaar waar we het begrip Samenscholen, met hoofd, hart en handen
samen met u vorm hebben weten te geven, bedank ik u van harte en wens u een
welverdiende, veilige en gezonde vakantie toe!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

BEDANKT
Als team bedanken we alle ouders en verzorgers die de
kinderen dit jaar hebben geholpen, zowel thuis als op
school (in de pré-coronaperiode). We moeten ons er
allemaal bij neerleggen dat we dit jaar geen persoonlijk
afscheid kunnen nemen. In plaats daarvan hebben we voor
elk gezin een aardigheidje bedacht om u hartelijk te
bedanken voor het feit dat we weer op u mochten rekenen.
Eén van uw kinderen krijgt dit vandaag mee naar huis.
Kinderen van de kinderraad delen deze attenties uit in de
klas en uw eigen kind geeft het namens ons aan u.
Ouders die de leerkracht(en) willen bedanken, vragen we om bovengenoemde reden dit met
een kaartje, mail of telefoontje naar de leerkracht te doen.

GESLAAGDE ACTIVITEITENWEEK EN AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
Door alle coronarichtlijnen was het schoolverlaterskamp aangepast naar een
activiteitenweek in de omgeving van school. Dankzij de inzet van kinderen,
collega’s en ouders hebben de leerlingen van groep 8 een fantastische week
beleefd vol met bijzondere activiteiten: kanoën, speurtocht, samen friet eten,
escapespel en domino d-day, stratego en archery tag in het bos, uitstapje naar
Toverland, bioscoop, midgetgolf, boogschieten, gezellige barbecue en het
vereeuwigen van de klassentegel op de speelplaats * (bij het buitenpodium).
Het jaar werd afgesloten met een gezellige afscheidsavond waarin de talenten
en interesses van kinderen door henzelf en de leerkrachten voor het voetlicht
werden gebracht. De leerlingen straalden allemaal van top tot teen en verlaten
onze school met een Silvester-award om hen hieraan te herinneren. Dankjewel
aan alle ouders voor het vertrouwen en heel veel geluk en succes gewenst voor
alle kinderen. We zien jullie graag nog eens terug!
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AFSCHEID KINDERRAADLEDEN
De twee vertegenwoordigers van groep 8 in de kinderraad maken
binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs en verlaten daarom
de Silvester Bernadette Raad. Maud en Eryk, bedankt voor jullie
meedenken!

AFSCHEID JUFFROUW MONIQUE
Juffrouw Monique uit groep 3 wordt na de zomervakantie opleidingsdocent bij het ROC. We
bedanken haar voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar veel succes en geluk met
deze nieuwe uitdaging waar ze haar passie voor onderwijs en voor zorg kan combineren.

AANPAK LUXEVERZUIM DOOR LEERPLICHTAMBTENAREN
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en positief omgekeerd, hebben kinderen vanaf 4 jaar in
Nederland recht op onderwijs. Ouders die hun kind dit op enige manier onthouden, begaan
een overtreding en krijgen te maken met een leerplichtambtenaar van de gemeente. Als
school geven wij aan leerplicht door wanneer kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. Direct voor
en na vakanties kunnen leerplichtambtenaren ook op school komen controleren. De eerste en
de tweede schoolweek na de zomervakantie mogen scholen geen verlof verlenen.

START NIEUWE SCHOOLJAAR EN SCHOOLTIJDEN
Op 6 september start voor de kinderen het nieuwe schooljaar. De 1e bel gaat om 8:20 uur.
Vanaf dat moment mogen kinderen naar binnen. Op deze manier komen de kinderen
verspreid binnen en kunnen we het handen wassen vlot laten verlopen. Om 8:30 uur gaat de
2e bel en starten de lessen. We vragen ouders ervoor te zorgen dat hun kind(eren) op tijd op
school zijn. De lestijden zijn als volgt:
maandag
08.30 – 14.45 uur
dinsdag
08.30 – 14.45 uur
woensdag
08.30 – 12.30 uur
donderdag
08.30 – 14.45 uur
vrijdag
08.30 – 12.30 uur

HERINNERING STUDIEDAGEN EN VAKANTIES 2021-2022
Voor degenen die de eerdere mededeling hebben gemist:
Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
e
2 paasdag
18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
He-Pi vakantie
26 mei t/m 6 juni
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022
Studiedagen team:
Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
23 september, 6 december, 11 februari, 14 april, 5 juli
Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
12 oktober, 22 november, 10 februari, 29 maart, 23 juni
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HERINNERING GROEPSINDELING
Voor de volledigheid daarom ook nog een keer de groepsindeling voor komend schooljaar.
I.v.m. het vertrek van juffrouw Monique uit groep 3, vindt daar een wisseling plaats t.o.v. het
eerdere bericht:
Groep 1:
juf Peggy
Groep 6: meneer Jorg
Groep 1:
juf Gisela & juf Annetta
Groep 6: juf Milou & juf Manon
Groep 2:
juf Femke D. & juf Heidi
Groep 7: juf Debbie & juf Selda
Groep 2:
juf Gaby & juf. Annetta
Groep 7: meneer Jorres
Groep 3:
juf Marèse & juf Ilse
Groep 8: juf Anne & meneer Peter
Groep 3:
juf Shelley & juf Chantal
Groep 8: meneer Geert & meneer Peter
Groep 4:
juf Ankie & juf Iphi
Taalondersteuning groep 2 en 3: juf
Mandy & juf Gabie
Groep 4:
juf Karin & juf. Iphi
Groep 5:
juf Mary & juf. Bernadette
TaalRijk/VindingRijk: juf Silvia
Groep 5:
juf Romy
Praktijk en vakroute klas: juf Petra
Op dit moment hebben we nog 2 vacatures open staan voor komend schooljaar: 1 fulltime
leerkracht en 1 onderwijsassistent 34 uur, verspreid over 5 werkdagen. We hopen deze op
korte termijn nog in te vullen om vanaf de start van het schooljaar in elke groep extra
onderwijsondersteuning aan kinderen te kunnen geven.

GYMLESSEN SCHOOLJAAR ’21-‘22
Dag:
Groep:
Maandag
Groepen 3, groepen 4, groepen 5
Dinsdag
Groepen 6, groepen 7, groepen 8
Woensdag
Groepen 3, groepen 4, groep 5R
Donderdag
Groep 5M/B, groepen 6, groepen 7, groepen 8

DOUCHEN / OPFRISSEN NA DE GYMLES
Tijdens de gymles wordt intensief gesport. We vinden het daarom belangrijk dat
kinderen zich daarna opfrissen door te douchen of door zich met een nat
washandje op te frissen na het sporten. Denk daarom aan de volgende spullen:
- gymkleding en gymschoenen
- handdoek
- washandje in een plastic zakje

ACTIVITEITENAANBOD BIBLIOTHEEK
Zie bijlage voor het complete aanbod.
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