SILVESTER-BERNADETTE
nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Terwijl het nieuws deze week wordt beheerst door de verkiezingen en corona, doen we er als
school ons uiterste best voor alle groepen in bedrijf te houden en alle kinderen in een fijne
omgeving te laten spelen, oefenen en leren.
Voor kinderen is de wereld op school soms een compleet andere dan thuis.
Onze school is de Helmondse samenleving in het klein. Een
ideale plek voor kinderen om zich te ontwikkelen, kennis te
maken met verschillende waarden en normen, respectvol
zijn/haar eigen mening te leren uiten èn naar die van anderen te
luisteren.
Als je wilt dat anderen naar jou luisteren, moet je ook leren naar
anderen te luisteren. Spreken en luisteren zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden!
Misschien heeft onze wereld niet (alleen) de behoefte om gered
te worden, maar vooral de behoefte om weer geliefd te worden.
Kinderen zijn in dit geval vaak een voorbeeld voor hun ouders en
veel andere volwassenen, ook politici. Maar eigenlijk horen wij
als volwassenen samen het goede voorbeeld te geven!
Politieke leiders vertegenwoordigen verschillende idealen en
verkondigen die vaak luid. In het maatschappelijk debat verharden de standpunten en missen
we soms wederzijds respect. Realiseert u zich alstublieft dat uw uitspraken en gedrag ook een
belangrijk voorbeeld voor uw kind(eren) zijn. Helpt u ons mee om de samenleving van de
toekomst respectvoller, vriendelijker en socialer te maken?
#SamenscholenMetHoofd,HartEnHanden

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.
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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.

GYM
We streven ernaar dat de gymlessen van de groepen 3 t/m 8
op maandag en dinsdag 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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