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Even bijpraten; 
 

Schooljaar opening door leerlingenraad  
De leerlingenraad heeft het schooljaar geopend afgelopen maandag. Zij hebben, met hulp van de teamleden, 
een welkomstwoord gehouden en de linten doorgeknipt waardoor de schooldeuren open konden. Zelfs de 
schoolbel hebben ze laten luiden!   
In de groepen zijn vakantieverhalen uitgewisseld en is een start gemaakt met het nieuwe Jeelo Thema 
“Leren voor Later”. Hierbij maken wij voor de bovenbouw een koppeling met de herdenking van Market 
Garden.   
Even kijken in de nieuwe groep?  
De eerste week is het erg leuk om even te kijken waar is zoon of dochter in de klas zit. Ook in de midden- en 
bovenbouw bent u dan van harte welkom om even mee naar binnen te lopen. Vanaf week 2 gaan de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf naar binnen. Ouders van groep 1-2 krijgen uitleg over de dagstart tijdens de 
informatieavond.  
Indien u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze per mail stellen, bellen of na schooltijd even binnen 
lopen. Er zijn in ochtend ook altijd 3 teamleden op het plein die u vraag kunnen beantwoorden. Zo bewaken 
we de rust in de school bij de start van de schooldag.  
Schoolplein ontwikkeling  
Er wordt hard gewerkt aan de volgende vergroeningsfase van het schoolplein. Bij de poort komt ruimte voor 
een klim- en klauterboom, er is een tuinhuis voor onze tuinmaterialen, nieuwe bloembakken en er komen 
meer bomen. Hier maakt de BSO ook gebruik van. Zij hebben al aardig geholpen met het onkruidvrij maken 
van het plein. Tijdens de werkzaamheden wordt er met rood-wit lint en pionnen aangeven waar de leerlingen 
niet mogen komen. Deze werkwijze hanteren wij vaak en is bekend bij de leerlingen en leerkrachten.  

Herinnering: Kom je met je fiets naar school?   
Op het plein lopen we allemaal!  

  
Gymplanning 2019-2020  
Komend schooljaar gymmen de groepen in de volgende combinaties:  

Dinsdagmiddag  
 
  

Woensdag eind vd ochtend  Donderdagmiddag   

Groep 4 
(Evelyn) Groep 3(Susanne)  

Groep 7 (Kelly)   
Groep 8 (Inge)  

Groep 5 (Sanne)   
Groep 6 (Bram)  

   
   

 
 
De Groepen 1-2 hebben spelles. Elke vrijdagochtend in het speellokaal van de Zilverberg.  
Groep 3 krijgt gymles van Juf Susanne, Juf Janneke werkt dan in groep 1-2a. De eerste gymlessen van 
groep 3 zullen in de speelzaal van school. De leerkrachten vertellen u hierover meer tijdens de 
informatieavond. Groep 4 zoekt fietshulp van ouders om de heen en terugweg te begeleiden. De 
leerkrachten geven via Parro aan of zij deze week of de tweede week starten met gymles. Leerlingen zorgen 
voor een gymtas met goede gymkleding en gymschoenen.  
Groep 5 t/m 8 fietst ook naar de gymles. Indien u wilt dat uw zoon of dochter zelf naar huis fietst vanuit de 
gymzaal dan moet dit per mail aan de leerkracht doorgegeven worden.   
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Gezonde school: gezonde lunch tips van het voedingscentrum.  
Het lunchtrommeltje kan een puzzel zijn: het moet lang lekker en goed blijven. Zeker in de zomer zonder 
koelkast sta je als vader en moeder voor een uitdaging. De tips:  

• Gebruik een stevige, goed sluitende broodtrommel.  
• Geef geen snel bederfelijke vleeswaren zoals rosbief, fricandeau of filet americain mee. 30+ kaas, 
zuivelspread of hüttenkäse is beter.  
• Maak brood met kaas een dag van tevoren klaar en leg het in de vriezer. Wanneer je het dan 
meegeeft naar school is het tegen de lunch ontdooid en is de kaas niet zweterig.  
• Notenpasta of pindakaas (van 100% noten of pinda's zonder toegevoegd zout of suiker) met wat 
schijfjes komkommer blijft lekker fris.  

Reminder informatieavonden:  
Dinsdag 10 september 19.30 uur informatieavond voor de groepen 1 t/m 4  

Donderdag 12 september 19.30 uur informatieavond voor de groepen 5 t/m 8  

  
  
Wij wensen iedereen een heel fijn nieuw schooljaar toe!   
Namens het Zilverbergteam,  
Lonneke Hubers-Bongaerts, Directeur  
 

 
 

Informatie van de groepen 1-2 A en 1-2 B    
      

Via deze brief willen wij u graag informeren over wat er gebeurt en leeft in de groepen 1-2 van de 
zomervakantie tot aan de herfstvakantie.  
Ten eerste willen we de volgende leerlingen welkom heten op onze school: Saimenur, Tijn, Fenna, Benthe  
en Casper zijn gestart in groep 1-2 A. En in groep 1-2 B zijn gestart Kiki, Lois, Vince en Yenthe. We wensen 
hen, samen met alle andere kinderen in de klas, veel plezier op de Zilverberg! 
Op de eerste schooldag zijn alle groepen gestart met het Jeelo-project: Leren voor later.  Naar aanleiding 
van een gesprek over talenten, hebben alle kinderen hierover een tekening gemaakt. 
Aanstaande maandag starten we met de letter van de week: de i van ik. Op deze dag mogen de kinderen 
iets kleins (wat in de hand past) meenemen waar de i-klank in voorkomt. Iedere maandag is er een andere 
letter aan de beurt, waarvoor uw kind op vrijdag een stempel op de hand krijgt.  
We gymmen één keer per week, op vrijdag. Daarvoor heeft uw kind gymschoenen nodig. Wilt u deze zo snel 
mogelijk meegeven, voorzien van naam (beide schoenen).  
Belangrijke data: 

• Op dinsdag 10 september is er voor groep 1 t/m 4 een informatieavond van 19.30-20.30u.  

• Op donderdag 26 september is het jaarlijkse schoolreisje.  

• De start van de Kinderboekenweek is op 2 oktober. We sluiten deze periode traditiegetrouw af met 

een boekenmarkt op donderdag 10 oktober.  
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Overige berichten; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is bijna zo ver:  Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort 

een spectaculaire science show geven op school!   
 

Na deze leuke & leerzame sensatie kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven 

voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

 

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat 

elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, magnetisme, scheikunde, 

en optische illusies.  

Of Dat het neit uit mkaat in 

wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae op de 

jiutse patals saatn. 

 

 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 

nederland.madscience.org en klik op inschrijven. 

Kosten: €69,50 per kind.  
 

Start danslessen 

Vrijdag 30 augustus beginnen wij weer met het geven van onze danslessen. Deze worden vrijdagmiddag en 
-avond gegeven in de danszaal van het verenigingsgebouw. De kosten voor de danslessen tot aan de 
kerstvakantie zijn €40-, per leerling.  
Alle kinderen, meisjes én jongens, zijn welkom bij onze gratis proeflessen op vrijdag 30 augustus! Als u 
kind wilt komen dansen, zou u dan en aanmeldingsmailtje (met daarin naam, geboortedatum en groep op 
school van uw kind) naar ons willen sturen? In iedere groep zijn er nog een aantal plaatsen!  
 

http://nederland.madscience.org/
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Dansgroep 1 16:30 – 17:10 
Voor leerlingen van groep 0, 1 en 2 (kinderen vanaf 2,5 jaar zijn bij ons welkom).  
  
Dansgroep 2 17:15 – 18:00 
Voor leerlingen van groep 3 en 4. 
  
Dansgroep 3 18:10 – 19:00 
Voor leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. 
  
Dansgroep 4 19:10 – 20:00 
Voor leerlingen van de middelbare school. 
  
Tot bij de proeflessen!  
  
Groetjes, Elien 
danslessen-elien@hotmail.com 
 

 

 
 
 

 
 

Op donderdag 19 september a.s. is het zover! Het Concert Tour of Freedom, uitgevoerd door de 

Fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Krijgsmacht. 

  

Het belooft een zeer gevarieerde voorstelling te worden, met zowel muziek die rechtstreeks verwijst 

naar de meidagen van 1945, maar de veelzijdigheid van het orkest zal deze middag onderstreept 

worden in de programmakeuze. Van marsmuziek tot popmuziek, alle genres passeren de revue. Het 

orkest wordt ondersteund door drie fantastische zangeressen: “ Les Chouettes” en de muziek wordt 

ondersteund door passende beelden en teksten geschreven door Jan Beuving. 

  

Voor € 12,50 kunt u hierbij aanwezig zijn. Bestel snel uw 

kaarten!  www.ticketkantoor.nl/shop/anjerconcert 

mailto:danslessen-elien@hotmail.com
http://www.ticketkantoor.nl/shop/anjerconcert
https://sporthaloverasselt.us3.list-manage.com/track/click?u=dbf872d49d08e620aab4d8bc7&id=546c7d8a05&e=81fd1a705a
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