SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Ongelooflijk wat de kinderen in een korte periode allemaal leren.
De acht weken na de herfstvakantie tot aan Kerstmis zijn intensief: zowel m.b.t. de
onderwijsinhoud als de sinterklaas- en kerstactiviteiten
We zijn met zijn allen alweer uit de startblokken om er een succesvolle en fijne periode van te
maken. We kijken er naar uit om met alle ouders en kinderen samen de ontwikkelgesprekken
te voeren. Deze staan vanaf komende week ingepland.
Het partnerschap met ouders is voor ons en voor uw kind essentieel om te kunnen groeien en
bloeien in zijn/haar ontwikkeling. Samen bereiken we meer dan alleen!
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.

OUDERS WELKOM IN DE KLEUTERGROEPEN
In de eerste periode van het schooljaar mochten ouders van kinderen in de
groepen 1 en 2 op dinsdagochtend mee de groep in om samen met hun
zoon/dochter een spelletje/werkje te doen en te zien wat en hoe kinderen leren
door te spelen. In de periode tot de kerstvakantie zijn de ouders van de
kleutergroepen op donderdagochtend welkom in de klas van 8.20 – 8.35 uur.

KIND-OUDER-LEERKRACHTGESPREKKEN
De komende weken worden in alle groepen gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van de
kinderen. Deze gesprekken voeren we met kind, ouder(s) en leerkracht samen omdat
samenwerken in deze driehoek nodig is in het belang van de leergroei van kinderen.
N.a.v. de verscherpte coronamaatregelen vragen we ouders bij binnenkomt op school, tijdens
verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen.

JUF MANDY IS GETROUWD MET HAAR JOS
Juffrouw Mandy is op vrijdag voor de herfstvakantie getrouwd met haar
partner Jos. Namens bestuur en team is een felicitatie en cadeau gestuurd.
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