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Even bijpraten; 
 

 
U leest alweer de laatste Zilverbergexpres van het schooljaar 2019-2020. Deze week ronden alle groepen 
het laatste werk af en maken zij samen met de leerlingen de groep schoon, blikken terug op het afgelopen 
jaar, nemen afscheid van groep 8 en …ontmoeten alweer de nieuwe groep tijdens het doorschuifuurtje op 
donderdagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur. 
Via deze weg wil ik u allen bedanken voor de fijne samenwerking van het afgelopen schooljaar en in het 
bijzonder alle ouders die een steentje bijgedragen hebben aan onze school. 
En dat zijn er echt een heleboel, klassen/contactouders, luizenouders, pleinouders, verkeersouders, de MR, 
OR, hulpouders in de groepen etc. Top dat jullie De Zilverberg ondersteunen! 
 
Bedankt! 
Afgelopen week heeft het team op woensdagmiddag Bea’s pensioen gevierd. Tijdens de studiedag hebben 
we Hilde in het zonnetje gezet en aanstaande vrijdagmiddag zwaaien we Anne-mieke “tot ziens!” Dank voor 
jullie inzet op De Zilverberg en geniet van de verrassingen van de leerlingen deze week! Zoals eerder 
aangegeven kunnen ouders dinsdagmiddag en vrijdagochtend ook de collega’s opzoeken. 
 

Groep 8 succes op de middelbare school!      
Op dinsdag zwaaien we alle groep 8 leerlingen uit, zij gaan dan over de rode loper op het plein via de grote 
poort het schoolplein af. Alle overige leerlingen zwaaien hen uit. 
Op woensdagavond is de heuse film première van onze filmsterren in het Verenigingsgebouw. De gezinnen 
van de filmsterren krijgen de kaartjes, maar wilt u als belangstellende ouder ook kijken? Kaarten zijn te koop 
bij de COOP, bij Lucy van Langen en aan de deur van het Verenigingsgebouw.  
 
Doorschuifuurtje: 
Donderdag 4 juli start om 11.00 uur het doorschuifuurtje, leerlingen die dan voor het eerst op school komen 
mogen zich melden, met hun ouders, in de koffiekamer zodat eerst de zittende leerlingen van lokaal kunnen 
ruilen. Voor de ouders is er tijdens dit uur koffie en thee in de koffiekamer, indien uw zoon of dochter het erg 
spannend vindt: kijk dan even of u wat langer in de groep aanwezig blijft. 
 
Toch een groep naar huis gestuurd… 
Helaas is afgelopen vrijdag onze groep 8 naar huis gestuurd, er was geen vervanging en door verschillende 
klassenuitjes was het niet mogelijk de groep te verdelen over de rest van de groepen. We staan hier even bij 
stil om aan te geven dat het leerkrachttekort en hiermee ook het invallers-tekort een nijpende kwestie blijft. Al 
met al kunnen we terugkijken op een rustig jaar. Mede door de invalpool en onze eigen ouder-invalpool. 
Hierin zijn ouders opgenomen die een onderwijsbevoegdheid hebben en eventueel gebeld kunnen worden 
om in te vallen.  
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Kalender en data schooljaar 2019-2020: 
Deze week wordt op de site de nieuwe schoolgids geplaatst, de bijlage van de schoolgids en de kalender 
voor het komend jaar. Deze kalender wordt ook zichtbaar op Parro. 
Kijkt u met name goed naar de studiedagen, vakantiedagen en korte lesdagen? Indien er, gedurende het 
schooljaar, wijzigingen komen dan communiceren wij dit via Parro.  
 
Bereikbaarheid tijdens de schoolvakantie: 
Tijdens de zes weken zomervakantie werken wij op een aantal dagen door om het nieuwe jaar voor te 
bereiden. Een uitgerust team is erg belangrijk, mail en Parro-berichten worden hierom niet beantwoord 
tijdens de vakantie.  Soms ontstaan er echter noodsituaties waarbij u school wilt inlichten, gebruik hiervoor 
mijn 06 nummer, deze treft u op de site bij contact. 

 
Wij wensen iedereen een gezellige vakantie!  

En hopen dat alle kinderen een mooi vakantieboek vinden om lekker bij weg te dromen! 
 

Tot maandag 19 augustus, dan opent de leerlingenraad het schooljaar op het plein. 
 
 
 
Met vriendelijke groet namen het team, 
 
Lonneke Hubers-Bongaerts 
Directeur De Zilverberg 

Vakantielezen 

De grote vakantie komt steeds dichterbij. Zes weken lang niet met de neus in de boeken. Of toch wel...?!  
Net als voorgaande jaren, willen we ook dit jaar alle kinderen van De Zilverberg uitdagen om een 
mooie/grappige/spannende foto te maken terwijl ze aan het lezen zijn. Stuur deze foto vóór 21 augustus op 
naar susanne.deveth@zilverbergoverasselt.nl, dan zorgen wij dat er weer een mooie collage gemaakt wordt 
van alle kiekjes!  

Alvast veel leesplezier!  

 
Overige berichten; 
 
 
 

 
Wordt jij de nieuwe collega van Ans en Lenneke bij 

bso De Zilverberg? 

mailto:susanne.deveth@zilverbergoverasselt.nl
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We zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker die graag ons team komt versterken bij 
de voorschoolse- én naschoolse opvang in Overasselt. 

 
 
Happy kids, Happy collega’s, Happy jij! 
Kijk, jij moet gewoon doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Zo simpel is het. Of je nou een balletje trapt met 
de kids, een dans bedenkt of lekker met ze chillt: wij vinden alles best. Tenminste…als jij (en de kids natuurlijk) er 
happy van wordt! Dat is het allerbelangrijkste en daar doen wij onze stinkende best voor! 
 
 
Dit bieden wij jou 

• Volop opleidingsmogelijkheden en het volgen van workshops bij KION Ontwikkelplein. 

• Mogelijkheid om mee te doen aan te gekke projecten zoals ‘Ready to Explore’. 

• Een contract voor circa 12 uur per week met werkdagen (in ieder geval) op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 
7.30 uur tot 8.30 uur en op maandag-, dinsdagmiddag van circa 14.45 uur tot 17.30 uur/18.00 uur. Er is de mogelijkheid 
om dit uit te breiden. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden. 

• Een salaris volgens schaal 6 van de CAO kinderopvang. 

• Start na de zomervakantie. Maar het team maakt graag al voor de zomervakantie kennis met jou ☺. 

 
Handig om te weten! 

• In het opleidingenoverzicht van het fcb (nieuwste versie van 1 juli 2018) kan je zien welke opleidingen kwalificeren. 

• Jij hebt een diploma waarmee je op de bso mag werken. En wist je dat je je baan op de bso prima kan combineren met je 
laatste studiejaar? Of dat je een baan op de bso ook goed kan combineren als ZZP’er? We horen graag wat jouw wensen 
zijn! 

 
Waarom zou je wachten met reageren? 
…wij staan tenslotte te popelen om jou te ontvangen! Stuur jouw cv en korte motivatie naar: 
m.van.der.werve@kion.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen. 

 
Masja staat voor je klaar 
Voor informatie kun je contact opnemen met Masja van der Werve via mail: m.van.der.werve@kion.nl of 

telefoonnummer: 06 22 48 07 29. 
 
Zwemmen tijdens studiedagen 
 
Zwemmen is ontspannend, gezond én een gezellige bezigheid.  
Ook blijkt uit onderzoek dat blijven zwemmen na het behalen van het zwemdiploma erg belangrijk is om 
zwemvaardig én zwemveilig te blijven 
(https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9463&m=1555312548&action=file.download).  
  
Wij willen dit graag stimuleren en daarom kunnen leerlingen als er een studiedag op uw school is, komen 
zwemmen voor slechts € 2,50 p.p. (i.p.v. € 6,00) in Sportfondsenbad Nijmegen-West. Het recreatiebad 
is geopend vanaf 10.00 uur en de leerlingen mogen zo lang blijven als ze willen. Ook zorgen wij ervoor dat 
er iets leuks te doen is en in de horeca is er een speciale aanbieding. 
 
 
 
 

https://www.fcb.nl/sites/default/files/20180629_diplomalijst_modernisering_kwalificatie-eis_pm_en_pszl.pdf
mailto:m.van.der.werve@kion.nl
mailto:m.van.der.werve@kion.nl
https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=9463&m=1555312548&action=file.download

