SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Sinds de heropening van de scholen, hebben we stap voor stap gekeken wat, binnen de
richtlijnen van dat moment, kon en kan.
We merken dat vrijwel alle kinderen uit de bovenbouw zelfstandig naar school komen en naar
huis gaan. Het is fijn om te merken dat veel kinderen en ouders op deze manier meewerken
om de richtlijnen en maatregelen uit te voeren en op school zo veilig mogelijk te kunnen
werken.
Dit heeft ons doen besluiten om de gespreide inloop en eindtijd aan te passen en verder terug
te gaan naar de oorspronkelijke lestijden vanaf maandag 15 maart.
Hierdoor kunnen we de onderwijstijd voor kinderen vergroten en teruggaan naar de
oorspronkelijke lestijden:
Groep 1-8: Inloop 8:20 - 8:30 => Les tot 14:45 uur op ma, di- en do
Les tot 12:30 uur op woe en vrij
Belangrijk blijft dat alleen ouders van kinderen uit groep 1 mee het plein op komen.
Andere kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en vanaf groep 2 zelfstandig
het plein op. Bij het ophalen vragen we ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 die niet
zelfstandig naar huis gaan, om buiten de speelplaats te wachten.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We hebben plezier“ centraal.
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.

GYM
Door persoonlijke en corona-omstandigheden zijn nog niet alle
collega’s inzetbaar in een klas. Hierdoor springen andere
collega’s regelmatig bij. Ook meneer Nick is daardoor een paar
dagen per week nodig als groepsleerkracht. Hiermee voorkomen
we dat klassen regelmatig naar huis gestuurd moeten worden.
De kinderen krijgen alternatieve beweeglessen: buiten op het
plein, op het nabijgelegen sportveld of bijvoorbeeld een
wandeling in combinatie met verkeerslessen. We streven ernaar
dat de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 op maandag en
dinsdag weer door meneer Nick worden verzorgd, zodat elke
groep 1x per week gym heeft van onze vakleerkracht. De 2e
beweegactiviteit wordt door de eigen leerkracht verzorgd, soms
binnen, soms buiten.
Belangrijk: Zorg er a.u.b. voor dat uw kind op de gymdagen zijn/haar gymspullen, een
washand in een plastic zakje en een handdoek bij zich heeft a.u.b.! Na de gymles binnen,
frissen de kinderen zich met een washand op in de kleedlokalen en doucheruimtes.
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SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BIEB OP SCHOOL
De bieb op school blijft de komende weken aangepast open. We vragen iedereen op
donderdag de boeken in te leveren. Op vrijdag worden nieuwe boeken uitgeleend. Omdat de
biebvrijwilligers nog niet mogen komen, nemen collega’s het inscannen en uitlenen waar.

HERINNERING
Op donderdag 18 maart is er een studie-werkmiddag voor het team.
Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur uit.

ALTERNATIEF VOOR SPREEKUUR GEZINS- EN JONGERENCOACH
Juist in deze tijd hebben wellicht veel ouders behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding
en/of behoefte aan het bespreken van vragen of zorgen die met kinderen en/of het gezin te
maken hebben.
Door de richtlijnen kan de gezins- en jongerencoach geen spreekuur houden op school.
U kunt wel contact opnemen met frontoffice bij de gemeente en aangeven dat u een gesprek
wenst. U wordt dan teruggebeld Tel: 14-0492
Als u het fijner vindt dat wij uw telefoonnummer doorgeven aan de gezins- en jongerencoach,
zodat zij een afspraak met u kan maken, geef uw naam en tel.nr. (+ naam van uw kind) dan
door aan Regine de Vries, Intern begeleider op onze school.: r.devries@sil-ber.nl

STRAATVOETBAL ON TOUR
Beste voetballers, voetbalsters, leiders en leidsters,
Helaas ging het de afgelopen 2 keer niet door, maar we komen voor dit jaar met een speciale
editie! We gaan “on tour” door de gemeente Helmond en bezoeken maar liefst 6 sportparken.
Daar spelen we een 2vs2 toernooi op de kunstgrasvelden, waarbij er van elke locatie 2 teams
per leeftijdscategorie door kunnen stromen naar de Helmondse finale op 17 of 18 juli!
Elk team mag met minimaal 2 spelers en maximaal 3 spelers deelnemen. Je mag dus één
wisselspeler opgeven. Je kunt je team opgeven voor 1 locatie op 1 datum. Deelname is dus
éénmalig en kan niet op meerdere locaties of data. Alle informatie hierover, en inschrijven kan
via www.jibbplus.nl/straatvoetbal.
Inschrijven kan vanaf maandag 8 maart!
We bezoeken op de volgende data de volgende locaties.
Stiphout Vooruit
4-mei Jongens
SV Brandevoort
5-mei Jongens
RKSV Mierlo
Hout
6-mei Jongens en meiden
VV Bruheze
10-mei Jongens
Rood-Wit 62
11-mei Jongens
SV de Braak
12-mei Jongens en meiden
Check snel de website en schrijf je team in!
Belangrijk! Indien u deel gaat nemen aan het straatvoetbaltoernooi
gaat u namens het gehele team en begeleiding akkoord met de
algemene voorwaarden van Jibb+.
De organisatie gaat buiten school om.
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