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Even bijpraten; 

 
Carnaval is alweer achter ons en woensdag starten we met het nieuwe Jeelo Project! Het ‘Inrichten van je eigen 
omgeving' is dit keer het thema. 

 
ICT:  
In de week voor de carnaval is onze digitale omgeving aangepast. In principe merkt u als ouder hier niets van en kunt u 
ons weer via de gebruikelijke wegen bereiken. Mocht u toch de indruk hebben dat berichten niet aankomen, loop dan 
even bij de leerkracht binnen. 
 
Denkt u mee aan de AVG?: Foto’s maken tijdens schoolactiviteiten: 
Tijdens het vrolijke carnavalsfeest zijn er verschillende foto’s gemaakt. In de openbare ruimte is het vrij foto’s te 
maken, in het schoolgebouw houden wij ons aan de richtlijnen van de AVG. Dit houdt in dat leerkrachten afbeeldingen 
delen via de Parro app die akkoord bevonden zijn door alle ouders. Indien u hulpouder bent en foto’s maakt van uw 
eigen kind is dit geen probleem. Mochten er ook andere leerlingen zichtbaar zijn, dan verzoeken wij u deze niet te 
delen. Tenzij u toestemming heeft van de ouders. Als school verzoeken wij u nadrukkelijk zorgvuldig om te gaan met 
het maken van foto’s.  
 
 

Staking 15 maart: 
Zoals eerder aangegeven is De Zilverberg aanstaande vrijdag 15 maart gesloten. Hoewel wij erg blij 
zijn dat er gelden eerder vrijkomen, blijft het tekort aan leerkrachten en de werkdruk een punt van 
grote zorg. Wij realiseren ons terdege dat dit regeldruk geeft bij uw gezin thuis.  
De besteding van de gelden zal in teamoverleg genomen worden, zodat dit het onderwijs en de 
leerlingen ten goede komt. De MR wordt hierover geïnformeerd. 
 

 
Een berichtje vanuit de verkeerscommissie: 

Wij verzorgen jaarlijks in oktober de Lichtbrigade actie (fietscontrole) en in het voorjaar het verkeersexamen voor groep 

7.  Eens per 2 jaar verzorgen we  leuke en leerzame  verkeersactiviteiten gekoppeld aan een  JEELO thema.  Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een verkeersparcours op het schoolplein of een fietsroute door het dorp.  We zijn op zoek naar 

twee ouders die dit met ons willen oppakken.  De activiteiten zijn nu vaak op woensdagochtend, natuurlijk kan dit in 

overleg ook op andere momenten.  
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We zoeken een aantal   

enthousiaste vrijwilligers, die graag verkeersactiviteiten willen  

begeleiden op onze school!  

   

  

Het gaat dan om:  

• ongeveer drie keer per jaar een gezamenlijk overleg   
• het regelen van hulpouders en een appgroepje  
• zorgen dat materialen klaar worden gezet voor de verkeersactiviteit  
• begeleiden en uitleg geven aan kinderen tijdens de activiteit  

  

Het gaat dan om:  

• ongeveer drie keer per jaar een gezamenlijk overleg   
• het regelen van hulpouders en een appgroepje  
• zorgen dat materialen klaar worden gezet voor de verkeersactiviteit  
• begeleiden en uitleg geven aan kinderen tijdens de activiteit  

  

 
We hebben Draaiboeken Verkeer klaarliggen, dus er hoeft niet heel veel georganiseerd te worden.  Jouw bijdrage kost 

ongeveer tien uur per jaar.  

Het is een goede manier om andere ouders te leren kennen en bovendien leuk om kinderen uit de groep van uw kind te 

begeleiden!   

  
Tot ziens?   
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Geef je op bij Bernadette (OR) 06 11916853 of Carolien (OR) 06 

247243330  

Berichten extern: 

 
 
Kent u SKJ al? 
Houdt uw kind van avontuur, van slapen in een tent of blokhut en van spellen spelen in het bos? Geef uw kind dan op voor de 
activiteiten van SKJ! 
Sociaal Kultureel Jeugdwerk (SKJ) is een vrijwilligersorganisatie uit Nijmegen die al ruim 35 jaar activiteiten organiseert voor 
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In de zomervakantie organiseren wij een vijftal kampweken.  
 
Zomerkampen 
SKJ onderscheidt zich van andere kinderkampen door de betaalbaarheid en het open karakter. Onze kampen staan bekend om de 
spectaculaire thema’s met toneel, het gevarieerde programma en het gezellige tentenkamp waar wij ons 6 dagen lang in een 
andere wereld bevinden. Uw kind zal SKJ-zomerkamp niet snel vergeten! 
Vanaf 29 maart kunt u uw kind inschrijven aan de hand van ons digitale inschrijfformulier. Meer informatie over ons en de 
inschrijfprocedure kunt u vinden op www.skj.nl 
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