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Even bijpraten; 
 
Deze Zilverbergexpres volgt snel op de start Zilverbergexpres die u in de eerste schoolweek ontvangen hebt. 
Vanaf nu krijgt u elke eerste les-dinsdag van de maand een “expres”. Indien informatie eerder uitgegeven 
moet worden zullen we dit via de Parro-app doen, of een extra nieuwsbrief maken.   
De Zilverberg draait inmiddels op ritme en routine: fijn als zaken weer “gewoon” zijn. De schoolafspraken, de 
pauzetijden, hulpjes bij de appelbakken, hoe zat het ook alweer met de wachtwoorden en 
de chromebooks...? Weet mijn nieuwe leerkracht wat ik lastig vind of juist heel goed kan? Als deze vragen 
wat vorm hebben gekregen dan zijn we op weg. En zo klinkt het ook in het schoolgebouw: werkgeluid, wij 
zijn begonnen!  
Dit houdt in dat we klaar zijn om u te informeren op de informatieavonden volgende week: staat het al in uw 
agenda?  
Schoolreis informatie van de ouderraad ( 26 september a.s):  
  

Het is weer tijd voor het jaarlijkse schoolreisje. 

Op 26 september 2019 gaan alle kinderen van de Zilverberg tegelijkertijd naar 3 verschillende locaties op 
schoolreisje. De kinderen van groep 1 t/m groep 5 worden op normale tijd op school verwacht; kinderen van 
groep 6 t/m groep 8 worden om 8.15 uur in de klas verwacht. Iedereen luncht op de plek van bestemming. 
Dus van een ieder wordt verwacht dat hij/zij lunchpakket en drinken meeneemt. Een kleine andere 
versnapering mag, maar liefst geen grote zakken snoep/chips/geld/energiedrankjes meegeven. Indien regen 
is voorspeld, graag regenkleding meegeven. Groep 1 en 2 worden omstreeks 14.00 uur terug op school 
verwacht zodat zij de dag in alle rust in eigen klas kunnen afsluiten. Zij kunnen dan om 15.00 uur op school 
worden opgehaald. De groepen 3, 4 en 5  zullen omstreeks 15.00 uur op school worden terug verwacht. De 
groepen 6, 7 en 8 zullen om 15.30 uur weer terug op school verwacht worden. De kinderen kunnen op 
school worden opgehaald.  

Groep 1 & 2 gaat naar de Blije Dries en zullen vervoerd worden door de ouders die zich daarvoor bij de 
leerkracht van de betreffende klas kunnen opgeven. Bij slechte weersvoorspellingen zal uitgeweken worden 
naar een andere binnenspeeltuin. Mochten er kinderen zijn met een jaarabonnement, dan dit document 
graag meegeven aan je kind. Voor vervoer in de diverse auto’s is het handig als kinderen hun eigen stoel 
verhogers meenemen. 

De kinderen mogen in de speeltuin vrij spelen. De leerkrachten en de ouders die meegaan lopen door de 
speeltuin of staan op centrale plekken en begeleiden de kinderen waar dat nodig is. Zij zijn voor de kinderen 
goed herkenbaar aan een fel gekleurd verkeershesje. Ter plekke zullen we een ontmoetingsplek voor de 
kinderen bekend maken. Daar kunnen de tassen worden achtergelaten en op deze plek zal de gehele dag 
een ouder of leerkracht aanwezig zijn. 

Groep 3 , 4 en 5 gaat dit jaar op schoolreis naar het Open luchtmuseum in Arnhem en zullen vervoerd 
worden door de ouders die zich daarvoor op kunnen geven bij de leerkracht van de betreffende klas. 
Mochten er kinderen zijn met een jaarabonnement, dan dit document graag meegeven aan je kind. Voor 
vervoer in de diverse auto’s is het handig als kinderen hun eigen stoel verhogers meenemen. Van de 
rijouders wordt verwacht dat zij de kinderen die ze in de auto meegenomen hebben, de gehele dag 
begeleiden. 
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Groep 6, 7 en 8 gaat dit jaar op schoolreis naar het Geofort in Herwijnen. Zij zullen vervoerd worden door 
een bus. Ook voor deze klassen worden begeleiders gezocht. Ouders kunnen zich hiervoor bij de leerkracht 
van de betreffende klas opgeven. 

Opgeven om te rijden en begeleiden of begeleiden bij de bovenbouw kan gedaan worden via de Parro App 
bij de betreffende leerkracht. De leerkrachten zullen hiervoor een oproep doen via de Parro App.  

Lonneke Hubers is de gehele dag bereikbaar en in geval van nood kunt u contact opnemen met haar op 
nummer 06-44651136. Lonneke zal dan contact opnemen met de desbetreffende leerkracht. 

Wij hopen u met hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij 
de leerkrachten of bij een van de OR leden. 

Marieke Jansen en Lotte van der Burgt  (cie Zilveruitje) 

Ouderraad Zilverberg 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Matthijs Peters en ik ben 22 jaar oud.  
Ik ben een vierdejaars student aan de HAN PABO Nijmegen. Vorig 
jaar heeft u mij misschien al een keertje gezien in de groep 5 van 
Sanne en Denise. Dit schooljaar zal ik op dinsdag en woensdag 
mijn afstudeerstage uitvoeren in groep 8 bij Inge Daanen. Mocht u 
nog vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen of even naar mij toe 
komen in de klas. 
Email: matthijs.peters@zilverbergoverasselt.nl 
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Overige berichten; 
 
 
Word lid van de Kangoeroe Klup van ONA 
 
Vanaf dit seizoen start korfbalvereniging ONA met een 
Kangoeroe Klup. 
De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van 3 
t/m 6 jaar waar je lekker kunt sporten en spelen met 
leeftijdsgenootjes. Elke 3 weken wordt er een 
kangoeroetraining georganiseerd waarin we veel leuke 
spelletjes doen met ballen, pionnen, hoepels, skippyballen 
en nog veel meer.  
Voor maar 25 euro per jaar mag je onbeperkt komen spelen 
en krijg je een gratis kangoeroe klup t-shirt.  
  
In september en oktober staan de volgende 
kangoeroetrainingen gepland: 
- 14 september van 11.15 – 12.15 
- 28 september van 11.15 – 12.15  
- 19 oktober van 11.15 – 12.15 
 
Lijkt het je misschien leuk om lid te worden van de 
Kangoeroe Klup? Kom dan 3 keer gratis mee trainen en 
kijken of je het leuk vindt. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Meggy van Elk, tel: 06-12201461 of via jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl 
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