SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hopelijk bent u trots op het rapport dat uw zoon/dochter vrijdag ontvangt. Veel kinderen
hebben mooie resultaten behaald. Dat is mooi om te zien!
Nog waardevoller vinden we het wanneer het leren van kinderen in de lift zit en de grafieken
een groeiende lijn laten zien. Kinderen verdienen van ons in alle gevallen complimenten voor
hun inzet! Goede resultaten op zich zijn geen verdienste, de inspanningen die iemand ervoor
heeft gedaan, zijn dat zeker wel! Dit hoeft niet met presentjes onderstreept te worden.
Wanneer u uw kind laat weten dat u trots bent op het harde werken, is dat een onbetaalbaar
cadeau!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “Iedereen hoort erbij” centraal.
Mensen zijn sociale wezens, iedereen wil bij een groep horen en niemand
wil worden buitengesloten. Dit vraagt iets van iedereen. Dat gaat
vaak goed maar soms is dat moeilijk. School is een plek om ook dit soort
zaken te oefenen. Wij vinden het belangrijk voortdurend aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We doen
dit in de klassen, met de meldbox van M5 (digitale brievenbus) en indien
nodig door gesprekken met bijv. Juffrouw Bernadette, de anti-pest-coördinator
van onze school.

RAPPORT GROEP 1 T/M 7
Op vrijdag 1 juli ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun schoolrapport. Het
rapport is bedoeld om u en uw kind te laten zien wat er allemaal geleerd is de
afgelopen periode, hoe hard uw kind is gegroeid op de verschillende
ontwikkelgebieden en ook waar evt. nog hard aan gewerkt moet worden. Als de
leerkracht graag een gesprek met u en/of uw kind samen wil, spreekt hij/zij dit op
korte termijn met u af. Het kan ook zijn dat u zelf graag een gesprek wilt n.a.v.
het rapport. Neem dan gerust (tijdens kantoortijden) contact op met school. We
leggen het rapport en de ontwikkelgrafieken graag aan u uit en bespreken graag
wat uw kind (samen met u of iemand anders) kan doen tijdens de zomervakantie.

HERINNERING STUDIEDAG
Op dinsdag 5 juli staat de laatste studiedag van dit schooljaar gepland voor de
leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij. De teamleden gaan aan de slag
met de toets uitslagen op school-, groeps- en kindniveau. Naast de instructie
voor de hele groep krijgen groepjes kinderen meer instructie, soms andere
instructie en ook extra hulp binnen en buiten de groep. Hiervoor worden nieuwe
plannen gemaakt en met elkaar besproken.
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WEBSITE LEESBAAR IN VERSCHILLENDE TALEN
Sinds deze week is de informatie op de website van school
beschikbaar in verschillende talen.
Hoe werkt het?
1. Ga naar www.silvester-bernadette.nl
2. Linksboven selecteert u de taal van uw keuze
(klik op het driehoekje voor het rolmenu)
3. Veel leesplezier!
Als u vragen hebt, laat het ons weten. We helpen u graag!
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