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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Carnaval staat voor de deur! De hele school is door ouders van de ouderraad en hulpouders
gezellig versierd.
Uit de groepen 8 is een raad van elf samengesteld en ook de prins en prinses carnaval 2018 van
onze school zullen uit deze groepen komen. De kandidaten hebben zich voorgesteld in de
groepen. Alle kinderen van school hebben mogen stemmen. Vrijdagochtend volgt de
bekendmaking.
Het carnavalsfeest op school duurt van 8:30 – 12:30 uur. Iedereen mag verkleed naar school
komen. Om 12:30 uur begint voor alle leerlingen de vakantie.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag 11 maart staat de regel “We werken samen”
centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft
waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis
kunnen leren.

CARNAVAL OP SCHOOL
Op vrijdag 1 maart gaan we gezellig met z’n allen carnaval vieren.
De kinderen mogen verkleed naar school komen.
We organiseren een circuit waarbij de kinderen van de groepen 1/2 een modeshow houden, de
kinderen van de groepen 3 t/m 8 een quiz doen, knutselen en natuurlijk eventjes hossen onder
leiding van onze dj meneer Nick. De best verklede leerling verdient een prijs!
Schooltijd: 8:30 – 12:30 uur
Om 8:30 uur worden de prins en prinses carnaval bij het buitenpodium bekend gemaakt. Ouders
zijn welkom om even te blijven kijken! Na de bekendmaking gaan alle kinderen naar de klas.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval en een fijne vakantie.

GRAAG AANDACHT VOOR:

Geen spuitbussen, knalbussen of confetti toegestaan op school.
Attributen zoals wapens worden tijdens het circuit
en het hossen in de aula, in de klas achtergelaten.
Voorzie losse attributen van de naam en groep van uw kind a.u.b., want de
ervaring leert dat kinderen die snel kwijtraken.

NASCHOOLSE OUDER-KIND-GYM
Op maandag 11 maart 2019 (maandag na de carnavalsvakantie) organiseert
meneer Nick weer een speciale activiteit van 15:00 uur tot 15:45 uur in
de gymzaal van school. Dit keer voor ouder en kind(eren) samen!
We gaan er namelijk een kind-oudergym van maken en spelen het spel
Mastermind. Wilt u meedoen met deze leuke les, stuur dan snel een mail
naar n.vanderaa@silvester-bernadette.nl.
Reageer snel, want er is plek voor max. 12 koppels (kind & ouder)!

LESBEZOEK GROEPEN 7
Op dinsdagmiddag 12 maart zijn de ouders en verzorgers van de leerlingen in groep 7 welkom in
de groep van hun zoon/dochter om een les bij te wonen van 14:15 – 14:45 uur.

RAPPORTEN
Op woensdag 13 maart ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 hun rapport. Een week
later starten de kind-ouder-leerkracht-gesprekken voor deze kinderen. De leerlingen breiden dit
gesprek op school voor en krijgen een kopie van die voorbereiding mee naar huis om thuis alvast
te bespreken. De ontwikkeling van de kinderen, zowel op het gebied van leervakken als gedrag
en hun (nieuwe) leerdoelen staan centraal.
We vragen alle ouders/verzorgers in te schrijven voor een gesprek. Op de lijst bij de klas van uw
zoon/dochter kunt u zien welke tijden beschikbaar zijn. Als u niet in de gelegenheid bent om te
komen, neem dan even contact op met de leerkracht om een afspraak te maken a.u.b. Dit kan
per mail of telefonisch.
We gaan ervan uit dat u volgende keer middels de schoolapp die in ontwikkeling is, kunt
inschrijven voor de gesprekken.

EXTRA OUDERS WELKOM BIJ DE OUDERRAAD
I.v.m. de hoeveelheid activiteiten waar de ouders van de OR het team ondersteunen, zijn we op zoek naar enkele extra ouders die het leuk vinden om zich
in te zetten voor school. De OR steekt vaak de handen uit de mouwen. Bijvoorbeeld om de
school te versieren, vieringen zoals carnaval, Pasen, enz. samen met enkele leerkrachten voor
te bereiden, uitvoeren van de luizencontrole na een vakantie , enz. We vergaderen 8-10 keer
per jaar tijdens schooltijd. Als u interesse hebt en/of er iets meer over wilt weten, loop dan even
binnen bij juffrouw Monique a.u.b.

HERHALING AANKONDIGING ONDERWIJSSTAKING => 15 MAART
Onlangs werd in de media een landelijke onderwijsstaking aangekondigd waarbij
collega’s in het basis- en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en op de universiteiten
werden opgeroepen die dag het werk neer te leggen om massaal een signaal af te
geven. Iedere betrokkene binnen het onderwijs maakt zich zorgen over de kwaliteit.
Hoewel veel van onze collega’s het vervelend vinden dat kinderen en ouders
wederom gedupeerd worden door een dag minder school, scharen we ons achter de landelijke
actie. Ook wij willen ons hard maken voor structureel goed onderwijs voor iedereen.
15 MAART is voor alle leerlingen dus een extra vrije dag!

CARNAVALSVAKANTIE
Wij wensen iedereen een fijne vakantie
en zien u en uw kinderen graag weer
terug op maandag 11 maart!

