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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
We zijn in een bijzondere situatie beland met zijn allen.
Veel ouders werken thuis en kinderen en jongeren moeten thuis blijven van school.
Dit vraagt veel van iedereen.
We realiseren ons dat mama / papa zijn, thuis werken, de leerkrachtenrol mee invullen en ook
nog op de hoogte blijven van alle informatie die door ons en andere organisaties wordt
gestuurd veel is om te behappen.
Onze leerkrachten met kinderen ervaren dat zelf ook!
Als u hierdoor het gevoel krijgt door de bomen het bos niet meer te zien, kijk of er iemand is
die u kan ondersteunen. Geef bij de leerkracht van uw kind(eren) aan als het werk teveel of
juist te weinig is en stel uw vragen. Zo kunnen we elkaar én de kinderen helpen!
Kijk ook eens op https://youtu.be/fVGQ14RAKG0. Ode aan de thuisonderwijzende ouder!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf aanstaande maandag centraal staat is:
“We hebben plezier”
Naast het thuiswerk dat leerkrachten aan alle kinderen hebben
meegegeven, hopen we dat het iedereen lukt om het onder deze
bijzondere tijden thuis ook gezellig te maken en samen plezier te
hebben. Speel vaker een gezelschapsspel, bedenk grappige raadsels
voor elkaar, enz. Lachen is gezond!
.

OPHALEN WERKBOEKJES EN MATERIALEN OM THUIS TE OEFENEN
We hebben weer voor alle leerlingen werk verzameld om thuis te maken en te oefenen.
Dit is gebaseerd op ongeveer 2 uur per dag. De een zal er sneller mee klaar zijn, de ander
later. Dat is geen wedstrijd. Het doel is dat kinderen de stof goed inoefenen!
Daarnaast ontving en ontvangt u links met oefensites en tips om met uw kind te ondernemen.
Leren gebeurt gelukkig niet alleen op school in een klas of thuis aan een bureau of tafel.
Tijdens een wandeling, fietstocht, door samen te koken enz. enz. leren kinderen ook heel veel!
Op deze manier geven we Samenscholen een nieuwe invulling!
Jl. dinsdag hebben alle kinderen werk voor twee weken meegekregen.
We laten u nog weten wanneer het volgende wisselmoment zal zijn.
Houdt u a.u.b. uw mail en ook de klasbordpagina van de groep van uw kind(eren) in de gaten.
Ook op de Facebookpagina van school posten we nieuws dat de hele school aangaat.

WAARDERING
We hebben van veel ouders al lieve berichten ontvangen om ons
als team een hart onder de riem te steken en ons te bedanken
voor de extra inzet. We doen dat met liefde en plezier! De gegeven
complimenten worden erg gewaardeerd! Tegelijkertijd willen we
als team grote waardering uitspreken voor iedereen die zo betrokken
is bij het reilen en zeilen op school en de ontwikkeling van zijn/haar
eigen kind(eren) in het bijzonder! Fantastisch!

VERZOEK OM BIJZONDERE LEERACTIVITEITEN TE DELEN
Wil uw kind iets laten zien? Heeft hij / zij iets moois gemaakt? Wil hij / zij iets vertellen / vragen?
We vragen dit soort zaken te delen, zodat kinderen contact houden met hun klas- en
schoolgenoten. Voor het delen op Klasbord mailt u naar de leerkracht. Voor het delen op
Facebook en in de nieuwsbrief mailt u naar de directeur: m.vanekert@sil-ber.nl

ZOMERTIJD
Let op: Aanstaande zaterdagnacht wordt de klok verzet naar zomertijd. Dit
betekent dat de klok een uur vooruit gaat.

ACTIE GEEF EEN PRENTENBOEK CADEAU
De leesbevorderingscampagne “Geef een prentenboek cadeau” heeft als missie om alle
kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Boekhandels en diverse landelijke
organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en prentenboekenklassieker voor
een klein bedrag beschikbaar te stellen.
Het prentenboek van dit jaar is “Woeste Willem” van Ingrid en Dieter Schubert.
Vanaf 10 april te koop voor slechts € 2,50!

