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Even bijpraten:  
 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wij wensen u alle goeds en kijken uit naar het voorzetten 
van de prettige samenwerking rondom basisschool De Zilverberg en de afstemming rond de ontwikkeling van 
uw kind(eren). 
Interne wisseling van werkplekken:  
Met de start van het nieuwe jaar zijn een aantal collega’s van werkplek gewisseld: 

• De internbegeleiders, Desiree en Sanne treft u boven; 

• De administratie, Anita, treft u in de kamer naast de koffiekamer; 

• Jitte heeft haar werkplek in de ruimte naast groep 3; 

• De directiekamer van Lonneke bevindt zich in de oude IB -ruimte naast groep 5. Mira werkt  ook op 

deze plek als ze geen groepstaken heeft.  

Personeelszaken: 
Vanaf januari zal collega Patricia (verbonden aan basisschool Laurentius, SPO Condor), na een periode van 
ziekzijn, terugkeren in het onderwijs. Zij zal in groep 4 naast Babette verschillende leerkrachttaken uitvoeren 
en opbouwen. Wij wensen haar een voorspoedig herstel en veel plezier op De Zilverberg. Babette blijft 
leerkracht van groep 4 op donderdag en vrijdag.  

   Donderdag 9 januari: koffieochtend! 
8.30 tot 9.30 uur in de koffiekamer 

U bent van harte welkom tijdens dit informele moment op school. 

 
 
Gouden Weken: 
Bij de start van het schooljaar en na de kerstvakantie staan wij stil bij de zogenoemde “Gouden weken”. In 
deze weken realiseren wij ons, dat er extra aandacht moet gaan naar de groepsprocessen en rolverdeling 
tussen leerlingen. Wetenschappers geven aan dat dit de fase is van een “groeisprong in de sociale context”. 
Dit doen wij middels handvaten uit het boek “De Goudenweken 2.0”, De zilveren Zilverbergregels en de 
stenen/stappers uit Jeelo. Hierin staan diverse samenwerkingsvormen, spelsituaties die bijdragen aan het 
stimuleren van deze groeifase. Dit komt het samenwerken, een prettige sfeer op school en het ontwikkelen 
van zelfvertrouwen ten goede. 
 
Aangekondigde staking 30 en 31 januari: 
Er is door een aantal bonden opnieuw opgeroepen te staken eind van deze maand. Omdat er nog 
gesprekken gaande zijn tussen de diverse partijen wachten wij deze af. Er is destijds aangegeven dat er 10 
januari meer duidelijkheid komt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. 
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Toetsperiode januari en eerste weken van februari: 
Traditiegetrouw vinden in de periode januari en start februari de methode onafhankelijke toetsen plaats. U 
kent deze veelal als de Cito LOVS toetsen, de DMT en AVI. Indien het mogelijk is verzoeken wij u om 
tandarts afspraken en andere arts bezoeken in deze periode buiten de schooltijden te plannen.  
Jeelo project: Beleven van je eigen planeet. 
Op maandag 6 januari hebben we de start gemaakt van een nieuw Jeelo project: Leven met de planeten. 
Tijdens dit project maken we kennis met de hemellichamen, gaan we kijken hoe het zit met verschillende 
weerstypen, hoe het kan dat de aarde in de ruimte kan hangen, hoe een regenboog ontstaat,  hoe het komt 
dat we verschillende seizoenen hebben en nog veel meer. 
Op maandagmiddag werden alle kinderen verdeeld in groepjes van waaruit zij in een bepaalde klas aan de 
slag gingen met opdrachten, die varieerden van een eigen landkaart maken, proefjes doen, tot wolken of een 
regenboog schilderen. Ook een muzikale opdracht ontbrak niet. Bij de kleuters kwamen de kinderen van 
groep 8 helpen met schilderen en proefjes doen. De kinderen waren heel enthousiast en verwonderd over de 
mooie kleuren die tevoorschijn kwamen en hebben prachtige werkstukken gemaakt. 
De komende weken houden we ons dus bezig met bovenstaande zaken en gaan we natuurlijk ook proberen 
antwoorden te vinden op alle vragen die kinderen hebben over de ruimte, het weer en seizoenen. 
Wanneer we het project afsluiten zullen we in Buurderij De Lage Hof een presentatie geven, die voor 
iedereen toegankelijk zal zijn. De exacte datum en tijd zal nog bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief. 
 

Overige berichten: 
 
Inventarisatie: Sociale media, hoe houden we het leuk!? 
 

Mail: 
Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes spelen met kinderen uit het hele land. De mogelijkheden 
van de digitale wereld zijn onbegrensd. Wat zijn populaire sites bij kinderen? Welke sociale media en apps 
gebruiken ze? Tiktok, Fortnite, Snapchat, wat is dat?! 
Tegenwoordig zijn kinderen al jong actief op sociale media. Veel opvoedvragen van ouders gaan over het 
mediagebruik van kinderen. Je wil je kind hierin goed begeleiden, maar hoe dan, en hoe houd je het leuk? 
Weet u eigenlijk wat uw kind doet op sociale media? En welke regels en afspraken maak je over 
telefoongebruik of gamen? 
Vanuit preventienetwerk jeugd uit de gemeente Heumen willen wij met ouders en kinderen in gesprek over 
sociale media in de opvoeding. Om dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen, willen we u 
vragen dit vragenlijstje in te vullen.  
Hierbij de link naar de vragenlijst  https://nl.surveymonkey.com/r/preventienetwerk-jeugd 
Invullen van het vragenlijstje duurt ongeveer 1 minuut.  
Zou u de lijst in willen vullen vóór 31 Januari 2020. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking!  
 
Hartelijke groeten, 
Preventienetwerk Jeugd 

(Kernteam Heumen, GGD Gelderland Zuid, Sterker Sociaal Werk, Forte Welzijn, Mantelzorg Heumen, Indigo 

Gelderland) 
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