SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We hebben u eerder al bericht over het overlijden van één van onze leerlingen: Guillermo uit
groep 8. Zijn ziek zijn maakte al veel indruk op klasgenoten en veel andere kinderen op
school. Het bericht van zijn sterven, is bij kinderen en collega’s hard aangekomen.
We zijn er met zijn allen stil van….
In de klassen is er deze week veel aandacht aan besteed. In zijn klas en in de aula zijn
gedenkhoekjes ingericht waar kaarsen een mooie foto van Guillermo verlichten. Waar
kinderen en collega’s met tekeningen, gedichten en andere werkjes laten merken dat ze aan
hem blijven denken en ook meeleven met zijn broertje Rafael en het gezin.
Op vrijdag 9 april is de uitvaart van Guillermo.
De groepen 1 t/m 4 zijn daarom om 11:30 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn juist later uit dan anders.
Zij maken een erehaag in de Dahliastaat op het moment
dat de rouwkoets Guillermo nog een laatste keer langs
school rijdt. Naar verwachting is dit rond 12:30 uur. We
houden er rekening mee dat het ook iets later kan worden
als de dienst uitloopt. We vragen ouders die hun kind komen
ophalen om rekening te houden met en respect te tonen voor
de rouwstoet. Pas als deze voorbij is, zijn de Dahliastraat en
speelplaats weer bereikbaar. Als u eerder bent en/of uw steun
wilt betuigen, verzoeken we u in een van de andere straten
van de route te gaan staan. De straat van school is bedoeld
voor kinderen en collega’s. Zie hiervoor ook de informatiebrief
die jl. dinsdag naar iedereen is gemaild.

Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
STEUN BETUIGEN
Ouders en andere betrokkenen die hun steun willen betuigen aan het gezin, kunnen dat op
verschillende manieren doen:
- De kinderen hebben woensdag een kaartje meegekregen van school (in een schoolenvelop)
waarop u uw blijk van medeleven kunt schrijven. Geeft u dit kaartje a.u.b. daarna weer mee
naar school, zodat wij alle berichten kunnen bundelen.
- We zamelen op school geld in voor stichting Kanjer Wens. Aan deze stichting hebben
Guillermo en zijn broertje veel steun gehad tijdens het ziekteproces. Zij hebben mooie
wensen vervuld waardoor er veel mooie herinneringen zijn gemaakt.
- U kunt op vrijdag langs de route gaan staan in één de andere straten van de route.
Houd hierbij 1,5 meter afstand a.u.b.! We verzoeken u niet in de Dahliastraat bij school te
gaan staan. Deze plaatsen willen we reserveren voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 en
collega’s. Zij krijgen hierbij een rode ballon vanuit school.
- We zamelen ook geld in voor een bloemenabonnement voor het gezin om hen te laten weten
dat we aan Guillermo en ook aan zijn broertje Rafael en het gezin blijven denken. Ons doel is
een jaar lang regelmatig een bloemetje te kunnen laten bezorgen.
Als u wilt doneren, kunt u uw gift afgeven bij de poort als u uw kind komt brengen. U kunt hem/haar
ook een envelop meegeven. Graag vermelden of u het voor stichting Kanjer Wens en/of voor het
bloemenabonnement geeft.
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GEEN BIEBUITLEEN
De klasgenoten van Guillermo en collega’s wordt de mogelijkheid geboden om via een
livestream de afscheidsdienst bij te wonen in de aula van onze school. Hierdoor is er deze
week geen biebuitleen.

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel ”We lossen het samen op” 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.

VERKIEZING MR
Binnen de oudergeleding van de MR is Sander van Veghel aftredend
en herkiesbaar.
Als u geïnteresseerd bent in de MR en lid zou willen worden, stuur dan
een e-mail met motivatie en foto naar de voorzitter van de M.R., juf
Regine. E-mail r.devries@sil-ber.nl
Uw reactie moet uiterlijk 16 april binnen zijn.
Natuurlijk kunt u altijd extra informatie vragen aan de zittende M.R.- leden.
Oudergeleding: Anke van den Hurk, Sjoerd Lintermans, Sander van Veghel.
Personeelsgeleding: Juf Peggy, Juf Ankie en Juf Regine.

GEEN KOFFIEKAMER
Op 14 april stond de volgende ouder-koffie-kamer gepland. Door de coronamaatregelen kan
deze helaas niet doorgaan.

PRESENTATOR GEZOCHT (9 – 12 jaar)
De philharmonie Zuid-Nederland en jeugdtheatergezelschap Het Laagland slaan namelijk de
handen ineen om een film te maken over muziek en instrumenten. In de film is de
nieuwsgierigheid van kinderen leidend en de verwondering over muziek de kern. Samen met
presentatoren én met musici uit het orkest gaan kinderen onderzoeken hoe instrumenten nu
precies werken en ervaren ze de magie van muziek. In het najaar wordt de film gelanceerd.
Voor deze film zijn zij op zoek naar kinder-presentatoren van 9 t/m 12 jaar. Hebben jullie op
school zo’n presenteertalent rondlopen? Een leerling die het leuk vindt en niet bang is om voor
de camera te staan? Laat ze dan meedoen! Via de onderstaande link kunnen de ouders of
verzorgers hun kind aanmelden. Ook kunnen ze hier nog veel meer informatie vinden. Haast
is geboden, want aanmelden kan tot 12 april. Zet deze oproep dus zo snel mogelijk door naar
alle kinderen en natuurlijk hun ouders! Bekijk de video of bezoek de webpagina voor meer
informatie.
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