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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We volgen allemaal met interesse de ontwikkelingen rondom corona. U hebt wellicht in de media
al veel berichten gelezen over de druk op het onderwijs om goed onderwijs te blijven bieden. Ook
leerkrachten worden verkouden en kunnen besmet raken, waardoor er vervanging nodig is voor
de klas. We doen ons uiterste best om dat goed te regelen, maar door het landelijke
vervangerstekort zijn er grenzen aan de mogelijkheden.
We hopen dat het niet nodig is, maar het kan zijn dat we de komende periode af en toe een groep
thuis moeten laten blijven, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. We rekenen op uw begrip
hiervoor.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag 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
WINNAARS VOORLEESWEDSTRIJDEN
Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek werden in elke groep (van 3 t/m 8)
voorleeswedstrijden met diverse voorrondes en een klassenfinale georganiseerd. Tijdens de
schoolvieringen aan het einde van de speciale boekenweek werden de winnaars gehuldigd. We
feliciteren deze kanjers hier nog een keer en delen ook een pluim uit aan alle andere deelnemers.
Iedereen had geweldig zijn/haar best gedaan!
groep 3
Sabeau
groep 4
Thilo
groep 5
Bing
groep 6
Ali
groep 7
Maddy
groep 8
Eryk

KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Vanaf volgende week staan de gesprekken met kind, ouder en leerkracht
gepland. We hoopten dat ze dit keer weer in school zouden kunnen
plaatsvinden, maar gezien de huidige richtlijnen en aangepaste protocollen,
moeten we de gesprekken op afstand voeren. Dit betekent dat de leerkracht
u (video)belt op de tijd dat het gesprek is ingepland. Zorg er a.u.b. voor dat
u bereikbaar bent en dat u samen met uw kind het gesprek kunt voeren. We
vinden het belangrijk om samen goede dingen voor en met uw kind(eren) te
doen!

OVERLIJDENSBERICHT OUD-COLLEGA
Deze week ontvingen we het droevige bericht dat onze oud-collega Adriaan van der Velden, na
een kort ziekbed, is overleden. Hij was jaren teamleider en interne begeleider en heeft veel
betekend op het gebied van leerlingzorg. Binnen het team was hij geliefd om zijn collegialiteit,
humor, kennis van zaken, zijn veelzijdigheid en muzikaliteit. We wensen zijn vrouw Annie, hun
kinderen, partners en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

KLOK VERZET
In de nacht van 24 op 25 oktober werd de klok naar wintertijd gezet. Dit
betekent dat de tijd een uur terug ging en de nacht een uur langer duurde.
Kinderen vinden dit vaak een interessant fenomeen. Wellicht een aanleiding
om thuis, spelenderwijs, regelmatig de tijd te benoemen. Bijvoorbeeld: We
zetten de wekker om 7 uur, een half uur later ontbijten we. Rond 12 uur is
het lunchtijd enz. Zo maken kinderen kennis met de begrippen die met tijd en
klokkijken samenhangen en leren ze bijna vanzelf belangrijke vaardigheden.

SCHOOLFRUIT
Vanaf woensdag 4 november ontvangen we een half jaar lang gratis
schoolfruit voor alle kinderen. Dit betekent dat de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag zelf geen fruit mee hoeven te brengen.
Op dinsdag plaatsen we een bericht op de schoolapp, website en op
Facebook met het fruit dat geleverd wordt. Het fruit wordt gesubsidieerd
door de Europese Unie. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd
om voldoende fruit te eten en nieuwe smaken te proeven. We vinden het
super dat een aantal ouders op deze dagen het fruit komt snijden en
verdelen!

BESTELLEN SCHOOLFOTO’S
Op vrijdag 30 oktober krijgen alle kinderen een briefje van de
schoolfotograaf mee naar huis. De oudste van het gezin op
school krijgt een extra briefje t.b.v. de broer/zus-foto. Op de
briefjes staat een unieke code om de foto’s te bestellen. Dit
gaat verder buiten ons om. U bestelt de foto’s rechtstreeks bij
de fotograaf. Na betaling, worden ze door de fotograaf naar uw
huisadres gestuurd, AVG- en coronaproof.

VEILIG OP WEG
In de herfstperiode is het extra belangrijk om als
verkeersdeelnemer goed zichtbaar te zijn op de weg, het voeten/of fietspad. We vragen u daarom om de verlichting van de
fietsen bij u thuis te controleren en evt. reflectie op fietsen en
donkere kleding aan te brengen. Bespreek a.u.b. met uw
kind(eren) waarom zichtbaar zijn belangrijk is voor hun eigen
veiligheid. Kinderen staan daar niet vanzelf bij stil.
Zie ook de bijlage bij deze nieuwsbrief.

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders,
Ik ben Yoëlla Jansen en ik ben een nieuwe stagiaire op de SilvesterBernadette school. Ik ben 17 jaar en zit nu in mijn eerste jaar op de pabo.
Ik zal het komende schooljaar op de Silvester-Bernadette rondlopen. In de
eerste helft van het schooljaar zul je me vinden bij juf Gisela in groep 1 op
dinsdag en donderdag. Ik heb heel veel zin om met deze klas aan de slag
te gaan en er van te leren. In mijn vrije tijd lees ik graag en volleybal ik twee
keer per week. Ik vind het ook heel leuk om plaatsen te verkennen en wil later
nog veel reizen. Ook ben ik graag creatief bezig in mijn vrije tijd. Ik teken en
knutsel graag. Dit wil ik ook van pas laten komen in mijn vorm van les geven.
Ik heb er heel veel zin in en ben benieuwd wat mij allemaal te wachten staat.
Hopelijk tot snel!

