SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
De kind-ouder-leerkrachtgesprekken zijn in volle gang. Fijn dat we de afspraken eindelijk weer
letterlijk rond de tafel kunnen voeren! Door de verscherpte maatregelen vragen we iedereen
om bij binnenkomst een mondkapje te dragen bij het verplaatsen door het gebouw.
We zijn voorzichtig om ieders gezondheid en veiligheid. We doen daarom ons uiterste best om
het onderwijs voor de kinderen door te kunnen laten gaan.
De belangrijkste maatregelen blijven:





Afstand bewaren
Handen wassen
Niezen/hoesten in je elleboog
Bij klachten laten testen.

Ook als u moeite hebt met de richtlijnen en/of het niet eens bent met de
overheidsmaatregelen, vragen we u zich toch te houden aan bovenstaande zaken t.b.v. het
onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. U en wij hebben de regels niet bedacht. Maar
samen zijn we wel een voorbeeld voor kinderen.
Iedereen is erbij gebaat als het onderwijs door kan gaan op de manier waarop we nu werken.
We doen ons uiterste best om niet terug te hoeven naar onderwijs op afstand! We rekenen
erop dat ieder zijn/haar steentje bijdraagt door voorzichtig te zijn.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “We vertrouwen elkaar“ centraal.
Vertrouwen hebben in elkaar is een houding die basaal is om fijn samen
te werken en samen te leren en te leven. Deze houding heeft te maken
met hoe je over jezelf en de ander denkt. De kunst is om niet voor een
ander te denken of zaken in te vullen.
We vinden het belangrijk om dit aan onze leerlingen mee te geven en
staan er daarom regelmatig bij stil.

DOCHTER MENEER GEERT
Dinsdag 19 oktober is onze prachtige dochter Lotte geboren.
Lotte en haar moeder maken het erg goed en ook ik begin mijn
energie weer wat terug te krijgen! Bedankt voor alle felicitaties
en extra dank richting de kinderen van de groepen 8 voor de
slinger en tekeningen. En natuurlijk voor juf Ankie, juf Jenna
en meneer Nick, die in mijn afwezigheid de klas draaiende
hebben gehouden.
Groetjes, meneer Geert
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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 binnenkomst op school, tijdens
verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen.

BEZOEK RIJKSMUSEUM VOOR OUDHEDEN DOOR LEERLINGEN TAALRIJK
4 November 2021 zijn we met onze TaalRijk klas in het Rijksmuseum van Oudheden, in
Leiden geweest. Want wij hebben het nu over het thema Egypte.
We hadden een rondleiding gekregen van rondleider Noël. Er waren echte mummies waar
mensen en dieren in zaten. Er was ook een krokodilmummie en iedereen dacht dat er maar
één in zat, maar nee er zaten twee grote en 50 kleine krokodilletjes in.
Er was ook nog een grote tempel waar we binnen waren geweest. De tempel is van heel
Nederland, je kan daar altijd naar toe gaan en kijken zonder dat je moet betalen.
Toen we klaar waren met de rondleiding mochten we het hele museum gaan bekijken.
We waren pas om 17:40 in Helmond, want we hadden vertraging. We zouden eigenlijk op de
heenweg met 1 trein gaan en op de terugweg met 2 maar we zijn wel in tien treinen geweest.
Cinar en Ali gingen naar iedereen zwaaien.
Geschreven door Vanessa, Titina en Nova

Het museum in Leiden was super leerzaam en leuk. Je kon niet alleen leren over de historie
van Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Ook de historie van Nederland. Je kon
gemummificeerde Egyptenaren zien die vroeger echt hadden geleefd. En dat maakte het
Rijksmuseum van Oudheden echt bijzonder en interessant. Verder toen we in het museum
waren, hadden we heel veel geleerd. Ik als Gyrill en mijn team weten nu meer van offeren. En
over de goden van de Egyptenaren. En we zagen een mooie tempel van Isis de vrouw van
Osiris. Voor de mensen die niet weten wie Osiris en Isis zijn: dat zijn goden van de
Egyptenaren. Je kon aan de bloemetjes herkennen dat het de tempel van Isis was en dat
vonden we best knap dat ze dat wisten. En je zag ook het zwaard van Ommerschans. Je had
vele leuke dingen die echt interessant waren. Eigenlijk was echt alles interessant. Zo, dat was
het dan en als jullie ook wel een keer naar het museum (Leiden Rijksmuseum van oudheden)
willen gaan, dan raden wij jullie aan om te gaan. Doei, Gyrill, Cinar en Ali

SCHOOLFRUIT
Vanaf dinsdag 16 november ontvangen we weer 20 weken lang
gratis schoolfruit voor alle kinderen op dinsdag, woensdag en
donderdag. Op deze dagen hoeft u uw kind geen fruit mee te
geven. Op de Klasbord Ouderapp wordt gemeld welke soorten
snackgroeten/fruit er worden aangeboden.
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JIBB+
UrbanMatterz Indoor Edition // 28-11-2021
Op zondag 28 november wordt de parking van We-Jump en KidsPlaza helemaal omgetoverd
naar een Urban Sports & Culture festival. Er zijn vele urban sports te bekijken en te
beoefenen, maar je kunt ook genieten van urban culture in de vorm van muziek, dj’s, graffiti,
expo’s en dance. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om te genieten van lekker eten en
drinken tijdens ons festival.
Sports: BMX, skateboard, skate, steps, freerunning, trampoline, 3x3 streetball, streetsoccer
Culture: Dance, music, graffiti workshops, expo, food & drinks
Voor € 2,50 per persoon (zowel kinderen als ouders betalen entree voor de hele dag) zijn alle
onderdelen vrij toegankelijk. Inschrijven voor de workshops kun je ter plekke, gedurende de
hele dag doen.
Het is mogelijk om entree aan de deur te betalen, of om je entree vooraf al aan te schaffen
via https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/220585/urbanmatterz-indoor-urban-sportsculture-festival
Urban Dance Battle Brabant
In januari 2022 start er een gaaf dansproject in regio Helmond en omstreken. Er starten lessen
voor de Urban Dance Battle Brabant. Dit is een groots opgezette Brabantse Dans competitie,
waarbij Unity Eight, in samenwerking met Jibb+, Cultuur Contact en Jeugdsportfonds, de
kartrekker is. Kinderen en jongeren tussen de 8 en 12 jaar en tussen de 13 en 16 jaar kunnen
zich opgeven voor 11 weken danslessen van een echte dansschool, waarbij ze toewerken
naar een echte battle tijdens de regionale finale. Voor uitgebreidere informatie kun je kijken
op www.urbandancebattle.nu
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