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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We kijken allemaal reikhalzend uit naar de persconferentie volgende week. We hopen dat de
scholen een week later weer open mogen, maar we moeten met zijn allen nog even afwachten en
volhouden!
Schroom niet om hulp te vragen! Wellicht zijn er familieleden, vrienden of buurtgenoten die u
kunnen ondersteunen met de kinderen. Voor opvoedvragen kunt u terecht bij frontoffice van de
gemeente Helmond. Gezins- en jongerencoaches kunnen u daarbij ondersteunen.
Het telefoonnummer is: 14 0492, kies optie 2.
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
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We werken samen” centraal.
Nu we letterlijk meer op afstand zijn, moeten we extra moeite doen om
iedereen het gevoel te geven erbij te horen. Een vriendelijke blik, een
aardig woord, een kaartje of tekening zijn kleine gebaren met grote
positieve effecten. Ik daag u uit!
“Waarschuwing”: U krijgt er zelf waarschijnlijk een goed humeur door
en de ander een goed gevoel. 
HERINNERING STUDIEWERKMIDDAG
Let op: Op donderdagmiddag 28 januari stond en staat een studiewerkmiddag 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.

BERICHT VOOR GROEP 5
Voor de leerlingen van groep 5 is morgen, vrijdag 29 januari,
het volgende ruilmoment. Van 12.00 - 12.30 uur ophalen van de
planning week 5 en inleveren oude werkboekje spelling 5A.

RAPPORTEN / BERICHT OVER DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Door de huidige omstandigheden volgen de rapporten later. Berichtgeving hierover
volgt binnenkort. De kind-ouder-leerkracht gesprekken zullen ook op een later
moment volgen.

SCHENKING KERSTPAKKETTEN
Van een detacheringsbedrijf hebben we 12 kerstpakketten gekregen met allerlei lekkers.
Met dank aan de mama van Natan uit groep 3 voor het regelen van deze schenking!
We vinden het lastig om 12 gezinnen uit te kiezen om hiermee te verrassen.
Daarom het aanbod en de vraag aan iedereen: Als u vindt dat u of een andere ouder van school
dit erg goed kan gebruiken, stuur dan -uiterlijk zondag 31 januari- een bericht naar juf Marga op
de administratie. Als er veel aanmeldingen zijn, loten we.
Degenen die een pakket mogen komen ophalen, ontvangen hierover maandag 1 februari per
mail bericht.

