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Even bijpraten: 
 

Jeelo: 
De aankomende weken is het op woensdag kraan-water-dag, het nieuwe jeelo thema ’Zorgen voor 
jezelf en anderen’ is gezond begonnen. Veel kinderen drinken al water en nemen dat mee naar 
school. 
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit 
en blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep? 
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale 
gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt.  
Het project loopt tot december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staking en studiedag 
Volgende week is er woensdag 6 november een stakingsdag en 7 november een studiedag. Wij 
begrijpen dat het samenvallen van deze dagen in een week, lastig kan zijn in uw agenda.  
 
De geluiden rondom de staking richten zich veelal op het salaris van de leerkrachten. Het is jammer 
dat slechts dit stuk van de oproep steeds in het nieuws komt. Wij hebben namelijk grote zorgen 
rondom het te kort van het aantal leerkrachten en de financiële ondersteuning gericht op het geheel 
zoals onderhoud, gebouw, het wel of niet kunnen aannemen van een conciërge in vast 
dienstverband etc.  
Op De Zilverberg zie ik gemotiveerde leerkrachten, die met passie hun vak uitoefenen en telkens 
met elkaar in gesprek gaan, hoe zij de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren. Om zo leerlingen 
uit te dagen en aan te kunnen sluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Om deze bevlogenheid te 
behouden en de kwaliteit te borgen scholen wij ons op studiemiddagen en dagen. 
Donderdag 7 november is er zo’n studiedag: hebben wij in de ochtend een scholing van T. 
Wildeboer betreffende effectieve instructie. Middels observaties en specifieke vragen in een 
nagesprek komen we tot het verder verfijnen van de leerkrachtvaardigheden. In de middag ronden 
we onze muziekscholing met D. Marijnissen af, waarbij we het doel hebben gesteld om bij elk Jeelo-
project ook gericht te werken aan leren middels muziek, ritme, zingen of bewegen.  
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Koffieochtend 30 oktober 
De koffie eerder in oktober is verplaatst naar a.s. woensdag. Heeft u zin in een kop koffie en wilt u 
in een informele setting iets meer te horen over de thema’s op de studiedag? Het werken in de 
groepen? Of heeft u een andere vraag? Dan bent u van 8.30 uur tot 9.30 uur van harte welkom in 
de koffiekamer. 
 
 

Verkeersgroep, wederom bedankt voor het controleren van de fietsen! 
 

Zo fietsen we veilig de donkere herfst en winterdagen in. 
 

 
 
TSO zoekt nog steeds mensen, heeft u 
interesse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tussen-schoolse opvang bestaat uit een groep vrijwilligers die al heel lang op de Zilverberg 
actief is, de gemiddelde leeftijd van de overblijfgroep stijgt, wat het een kwetsbaarder geheel maakt. 
Daarnaast er zijn niet voldoende vervangers voor handen. Kion vraagt om het volgende nog eens 
onder de aandacht te brengen: 

- Als u als ouder een dag op de TSO mee helpt, zijn uw kinderen op die dag gratis bij de TSO. 
- Op de andere dagen dat uw kind(eren) gebruik maken van de TSO betaalt u slechts 50% 
Wellicht heeft dit uw interesse gewekt en kunt u contact opnemen met George Tummers, 
coördinator van de TSO: georgetummers@kion.nl 

 
MR -samenstelling: 
De personeelsgeleding van de MR wisselt dit schooljaar. Sharon van Haren en Denise Beverloo 
nemen het stokje over van Jacqueline Peeters Weem en Sanne Wijers. Zij zullen samen met de 
oudergeleding zorgdragen voor de medezeggenschapsraad op De Zilverberg. 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Na de herfstvakantie ben ik gestart met mijn afstudeeronderzoek op de Zilverberg. Het onderzoek 
ga ik de komende tijd uitvoeren in de groepen 7 en 8. Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk 
onderzoek naar het herkennen van talent voor techniek van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek 
heeft als titel: Teaching Technology Primary Approach. 
Meer informatie over het onderzoek zal binnenkort aan de desbetreffende groepen worden 
meegegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Matthijs Peters 
LIO groep 8 
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Overige berichten; 
 

    
 

                                                       
Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen 
 
Bijdrage van Anneke vHes, GGD Gelderland-Zuid   
 
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel mogelijk vrij. Andere 
ouders zitten ‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier ergens tussen in. Iedereen doet het anders 
en dat is goed. 
 
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen gevoel, kijkt naar je 
kind en probeert in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. Past zijn gedrag bij de ontwikkeling van je 
kind of gedraagt hij zich misschien zo omdat je als ouder teveel van hem verwacht? Het kan ook zijn dat je 
kind meedoet met leeftijdsgenootjes en zich dus aanpast aan anderen. 
 
Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling? 
Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten. Dit noemen we ook 
wel ‘grenzend begeleiden’. Tips hierbij zijn: 

• Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn grenzen? Wat verwacht ik 
van mijn kind en wat mág ik verwachten? Het is handig om hier zo nu en dan (met je partner of 
andere ouders) over na te denken en over te praten. 

• Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel begeleiding vraagt 
je kind? Begrijp ik mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen zendt mijn kind uit en hoe reageer ik daar 
op? 

Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te ontdekken en zijn eigen 
identiteit te ontwikkelen met talenten die bij hem of haar passen. 
 
Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de emotionele ontwikkeling 
van kinderen en zelfvertrouwen van kinderen. 
 
Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding 
van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze 
website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/.  
 

 
Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Ik ben er voor allerlei vragen 
over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. Bijvoorbeeld over bedplassen, 
gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind.. Bellen of 
mailen voor een afspraak kan altijd. 
Telefoon06-10252777 
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
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