SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We hebben de afgelopen weken flink gepuzzeld op de verdere opening van school. Enerzijds
hebben we te maken met extra richtlijnen en gezondheid van collega’s, kinderen en alle
gezinnen en anderzijds wil iedereen zoveel mogelijk terug naar het oude normaal…
Concreet betekent dit dat we vanaf a.s. maandag de schooltijden verruimen. De verspreide
inloop en eindtijden worden voorlopig gehandhaafd. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
Om alle kinderen op school te kunnen laten eten, aansluitend aan de lunch een frisse neus te
laten halen en collega’s tussen de middag hun pauze te gunnen, komen overblijfouders vanaf
komende week weer ondersteunen bij de kleutergroepen. Tijdens het buiten spelen van de
kinderen, surveilleren deze ouders.
De surveillances van de groepen 3 t/m 8 van 11:30 – 13:00 uur worden waargenomen door
onderwijsassistenten, interne begeleiders en collega’s van de schoolleiding.
De conciërges zorgen voor extra schoonmaakrondes van klinken, trapleuningen, toiletten enz.
Overblijfouders die voorheen het eten van de kleuters begeleidden, komen weer
ondersteunen. Echter niet tijdens het eten in de klas, maar tijdens het buiten spelen na de
lunch. We beperken op deze manier het aantal volwassenen binnen school en daarmee de
risico’s voor iedereen.
We doen ons best alles zo goed en veilig mogelijk te organiseren. Als u vragen hebt, neem
dan gerust contact op met school.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

SCHOOLTIJDEN
Hoewel we ook op school nog niet terug kunnen naar het oud normaal, wordt de schooltijd
voor alle kinderen m.i.v. maandag 1 maart verruimd.
De verspreide inloop en eindtijd worden voorlopig gehandhaafd, m.n. om het aantal ouders
rondom school zoveel mogelijk te beperken.
 Alle kinderen die zelfstandig naar school en naar huis kunnen, vragen we dat ook te
doen.
 Alleen ouders van de jongste kleuters van groep 1 mogen voor schooltijd mee het plein
op.
 Verzoek aan ouders om tijdens halen en brengen een mondkapje te dragen.
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Groep 1-2: Inloop 8:20 - 8:30 =>

Les tot 14:25* uur op ma, di- en do
Les tot 12:10 uur op woensdag en vrijdag
Groep 3 t/m 5: Inloop 8:30 - 8:40 => Les tot 14:35 uur op ma, di- en do
Les tot 12:20 uur op woensdag en vrijdag
Groep 6 t/m 8: Inloop 8:40 - 8:50 => Les tot 14:45 uur p ma, di- en do
Les tot 12:30 uur op woensdag en vrijdag
* Als een ouder kinderen in onder- en midden- of bovenbouwbouw heeft, komt hij/zij de
kinderen de laatst genoemde tijd ophalen. Hij /zij stuurt een bericht naar de leerkracht(en) van
de jongere kinderen in bijv. groep 1 en 2 dat de kinderen even in de klas blijven en om
12:20/12:30 uur naar buiten gaan.

NOG GEEN GYM
De komende weken gymmen we nog niet in de gymzaal. Leerkrachten
gaan wel vaker naar met hun groep voor buitenspel of een wandeling.

BIEB OP SCHOOL
De bieb op school is de komende weken aangepast open. We vragen iedereen op donderdag
de boeken in te leveren. Op vrijdag worden nieuwe boeken uitgeleend. Omdat de
biebvrijwilligers nog niet mogen komen, nemen collega’s het inscannen en uitlenen waar.

RAPPORTEN
De kinderen van groep 8 ontvangen een aangepast rapport op vrijdag 26 februari.
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 ontvangen hun rapport op vrijdag 5 maart.
De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 vullen ook een ik-rapport in over de periode van het
digitale onderwijs tijdens de periode van schoolsluiting. Alles is anders in deze tijd, maar
kinderen verdienen een rapport en veel ouders zijn terecht benieuwd naar de voortgang.

KIND-OUDER-LEERKRADCHT-GESPREKKEN
Voor elk kind vinden we het belangrijk om een gesprek te voeren over de ontwikkeling. Deze
gesprekken, voor groep 1 t/m 8, vinden plaats in de weken na de uitreiking van de rapporten.
Tijdens het gesprek tussen leerkracht, kind en ouder(s) staat de ontwikkeling van het kind
centraal.
De gesprekken moeten dit keer digitaal worden gevoerd en worden met de
gesprekkenplanner in de basisschoolapp ingepland. Als u de basisschoolapp nog niet hebt
gedownload, doe dit dan (gratis) in de Play store / App store.
De gesprekkenplanner staat van maandag 8 maart 8:30* t/m donderdag 11 maart 13:00
uur open voor het inplannen van uw digitale gesprek. (gr. 1 t/m 7)
 Ouders met meer kinderen op school kunnen inschrijven vanaf 8:30 uur.
 Ouders met 1 kind in groep 1 t/m 7 kunnen inschrijven vanaf 10:00 uur.
 De gesprekken vinden plaats tussen 15 en 26 maart.
 Ouders die niet inschrijven, worden later alsnog ingedeeld. We willen met iedereen
contact!
 Voor gr. 8 geldt een aangepast tijdpad i.v.m. aanmelding voor voorgezet onderwijs.
Ouders hebben hierover reeds bericht ontvangen
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HERINNERING RICHTLIJNEN SPEELPLAATS
Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Jonge kinderen mogen door één ouder
tot het schoolplein worden gebracht. Alleen de allerkleinsten van groep 1 mogen op het plein
worden gebracht. Houd daarbij altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Verzoek aan
ouders om tijdens halen en brengen een mondkapje te dragen.
BERICHT MET LASTERLIJKE INHOUD OP FACEBOOK
Eerder deze week heeft iemand een vervelend bericht op social
media geplaatst waarbij collega’s en school in diskrediet werden
gebracht. We vinden dit een kwalijke zaak en accepteren dit
grensoverschrijdende gedrag uiteraard niet. Na contact met, en
advies van de politie, het samenwerkingsverband waartoe alle
scholen in de regio behoren, de inspecteur van onderwijs en de
leerplichtambtenaar, hebben we vervolgstappen ondernomen.
De berichten zijn intussen verwijderd, maar het kwaad was al
geschied. Er zijn helaas mensen die berichten spoorslags delen
en reageren zonder de context te kennen. Daar hebben we als
school geen invloed op. Waar we wel sturing aan kunnen geven,
is onze reactie.
We leren kinderen na te denken voor ze uitspraken doen en
alvorens te reageren. We vragen van ouders hetzelfde.
Bovendien hebben we als school en ouders wederzijds
vertrouwen nodig om kinderen samen vooruit te brengen in hun
ontwikkeling en hen goed te begeleiden.
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