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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
De laatste maand van het jaar staat alweer voor de deur!
De spanning stijgt bij veel kinderen…het heerlijk avondje
is bijna daar. Tussen de chocoladeletters en pepernoten
door, ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief van school.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast een gezellige
sinterklaasavond!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf a.s. maandag centraal staat is:
“We werken samen”
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

SINTERKLAAS OP SCHOOL
Sinterklaas is uitgenodigd om donderdag 5 december een
bezoek te brengen aan onze school.
Alle leerlingen worden gewoon van 8:25 - 14:45 uur op school
verwacht.

HERINNERING STUDIEDAG
Op vrijdag 6 december mogen alle kinderen lekker uitslapen! Wij wensen
iedereen alvast een fijne vrije dag toe! De meneren en juffen hebben
die dag een studiedag. Het team gaat o.a. aan de slag met de volgende
onderwerpen: taal, lezen, rekenen, expliciete directe instructie,
cultuureducatie en de resultaten van de recente tevredenheidspeiling.
We vinden het belangrijk om als team te blijven ontwikkelen en goede
voorbeelden met elkaar uit te (blijven) wisselen.

BIEB OP SCHOOL
Op vrijdag 29 november mogen alle leerlingen weer 4 boeken lenen voor 2 weken.
Dit doen we omdat er op 6 december, i.v.m. de studiedag, geen Bieb Op School is.

GEZONDE EN SPORTIEVE SCHOOL – GEZONDE LUNCH
We zijn al een aantal jaren zowel sportieve als gezonde school. We
vinden het belangrijk om gezond gedrag te stimuleren. Gedurende
een half jaar krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag weer
schoolfruit voor iedereen.
We vragen ouders om gezond gedrag mee te ondersteunen. Dit
kunt u doen door thuis samen te ontbijten, een gezonde lunch mee
naar school te geven en de hoeveelheid snoep en zoete drankjes
te beperken. Vooral in november en december krijgen kinderen op
veel plekken al strooigoed en chocolade. Zorgt u, samen met ons,
voor fruit als tussendoortje en zoveel mogelijk gezonde traktaties?
Het helpt uw zoon/dochter zich beter te kunnen concentreren
en meer te kunnen leren! Alvast bedankt voor uw medewerking!

START 5E KLEUTERGROEP
Ook dit jaar verloopt de instroom van 4-jarige kleuters weer goed. Veel ouders, ook van buiten
de bloemenwijk, weten de weg naar onze school te vinden. Ze geven aan te kiezen voor B.S.
Silvester-Bernadette door enthousiaste verhalen van ouders en kinderen die al op onze school
zitten of hebben gezeten. Ook het feit dat we door de onderwijsinspectie vorig jaar met de
beoordeling goed werden beloond, draagt bij aan het positieve beeld.
Dit betekent dat we na de kerstvakantie starten met een extra kleutergroep. Kinderen die 4 jaar
worden, kunnen hier instromen. In de huidige groepen 1 kunnen we het leerlingaantal van begin
20 daardoor handhaven.

OPROEP NIEUWE ONDERWIJSSTAKING
Wellicht hebt u het al via de media vernomen. Eén van de grote onderwijsbonden heeft haar
leden op 30 en 31 januari 2020 opnieuw opgeroepen te staken, omdat er nog steeds niet
structureel extra geld voor het verlagen van werkdruk en het verhogen van salarissen
beschikbaar is gesteld.
Als school horen wij dit soort berichten ook via de media. We zijn in afwachting van de reactie
van de andere onderwijsbonden en zullen binnenkort peilen hoe de teamleden tegenover de
oproep staan. Zoals u van ons gewend bent, zullen we u tijdig informeren over de voortgang.

