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Even bijpraten:  
 
Staking, wat heeft het team gedaan?  
Zoals onze bestuurder in zijn brief al aangaf, wij realiseren ons dat het opvangen van de kinderen steeds tot 
puzzels leidt. Tevens begrijpen wij dat er vragen zijn over de context van De Zilverberg in relatie tot de 
berichten in de media. Wij hebben, gelukkig, nog geen groepen dit jaar naar huis hoeven sturen. Maar 
ervaren wel de druk en de veranderingen binnen het onderwijs. Dat zit met name in de algemene budgetten 
voor het onderwijs. Daarom hebben wij de staking op onderstaande wijze gesteund:  

• Er is een bijeenkomst van teamleden in Nijmegen geweest.  
• Er is een afvaardiging naar een van de landelijke manifestaties gegaan. SPO Condor sloot aan in 
regio Oost: Zutphen.   
• Er zijn werkzaamheden verricht op kind- of groepsniveau die niet konden blijven liggen.  
• Tevens is er een brief geschreven naar de 2e kamer waarin uitgelegd is wat structurele gelden voor 
De Zilverberg zouden kunnen betekenen. Denk hierbij aan een vaste conciërge en geen vrijwilliger, het 
onderhoud aan het gebouw, klimaatbeheersing en het te kort aan onderwijsmaterialen, hervormingen 
binnen het onderwijs etc.  

 
Opvolging interne audit:  
De kwaliteitscontrole op SPO Condor scholen verloopt cyclisch dat houdt in dat we donderdag 20 februari 
een opvolging krijgen van de interne audit van vorig schooljaar. Wij hebben in 2019 adviezen ontvangen naar 
aanleiding van klasbezoeken, gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten, IB en directie en na het 
doorlichten van de administratie.   
Deze adviezen zijn opgepakt in het jaarplan waar nu een check op gedaan wordt. Tijdens dit bezoek zal er 
enkel contact zijn met IB en directie nadat er verschillende documenten bekeken zijn. Er wordt stil gestaan bij 
de gemaakte keuzes en ontwikkeling. Hiervan volgt een nieuw verslag, deze treft u t.z.t. op de website onder 
het kopje kwaliteit, waar u ook het verslag van 2019 kunt vinden.  
  
Toetsperiode afgesloten:  
De toetsperiode is vrijwel afgerond, her en der worden toetsen van leerlingen die ziek waren ingehaald. Op 
het moment dat een groep alle toetsen af heeft geeft dat een beeld van: score-aanbod-instructie en 
onderwijsbehoefte. Dit houdt in dat de leerkracht analyseert waar de focus de komende maanden op gaat 
liggen. Tevens passen we de roosters van Juf Jitte en Juf Mira dan aan omdat zij ondersteunen in groepen 
waar dit nodig is.  
  
Afronding Jeelo “beleven van de planeet”:  
Op maandag 6 januari hebben we de start gemaakt van een nieuw Jeelo project: Leven met de planeten. 
Tijdens dit project hebben we kennis gemaakt met hemellichamen, hebben we gekeken 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 vrijdag 14 februari sluiten we het project af bij Buurderij De Lage Hof door middel van een expositie van 
de gemaakte werkstukken. Hierbij is iedereen van harte welkom, van 09.30uur tot 14.30uur. Iedere groep 
gaat met zijn of haar leerkracht naar de Buurderij op afgesproken tijd. De leerkracht zal via Parro 
bekendmaken hoe laat de groep van uw kind gaat kijken.  
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Jeelo:  
Het volgende Jeelo-thema heet: 'Omgaan met geld'. We worden dagelijks verleid tot consumptie. Op straat, 
in de winkel, op de tv en in social media. Maar ook door anderen. Hoe ga je hiermee om? Hoe bepaal je wat 
je echt nodig hebt? En heb je daar het geld wel voor? 

Het doel van het project is dat de kinderen zich bewust worden van verleidingen en misleidingen, zodat ze 
een kritische houding aan gaan nemen voordat zij iets kopen. Ze leren de waarde van iets bepalen voor 
zichzelf en voor anderen en leren dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Het project begint op 17 
februari. Alle groepen gaan een bezoekje brengen aan een supermarkt om het thema te openen. Op 
woensdag 8 april sluiten we dit project met een sponsorloop. Samen met de kinderen gaan we een goed 
doel bedenken waar we voor gaan lopen.  

   

 
Carnaval op De Zilverberg: Wie doet het meest raar met z'n haar? 

• Dit jaar hebben we een thema: wie doet het meest raar met z'n haar? Dus haal de rollers, 
spelden en krultangen maar uit de kast! 

• Leerlingen hoeven geen drinken mee te nemen naar school; 

• Als uw zoon of dochter allergisch is voor ontbijtkoek, chips of drop, 

geeft u dan iets lekkers mee wat op school opgegeten kan worden? 

• Confetti, serpentines e.d. mogen thuis gelaten worden, wij zorgen voor de versiering! 

 
Programma carnavalsochtend vrijdag 21 februari 2020: 

1. Na het luiden van de bel gaan de leerlingen bij de leerkracht staan op het plein. De 
nummers van de groepen hangen op de ramen. Vervolgens wordt er op aanwijzing 
een stoet gemaakt. 

2. We lopen achter de prinsen aan in een optocht naar het huis van prinses Liv.  
De kleuters lopen voorop, zij bepalen ons tempo. Bij het huis van prinses Liv 
nodigen we haar uit om mee te gaan naar het feest op de Zilverberg. 
Ouders en leerkrachten lopen mee in veiligheidshesjes.  Er rijdt ook een auto met 
muziek mee. 
De route is als volgt:  
Heen gaan we via de Koningin Julianastraat, Hend de Kleijnstraat, Monseigneur 
van de Burgtstraat en de Boterbosstraat. Terug gaan we via de Beatrixstraat, 
Willem Alexanderstraat, de Kruisbergsestraat en de Koningin Julianastraat.  
Wilt u komen kijken of aansluiten? U bent van harte uitgenodigd!  

3. Bij terugkomst op school gaan we naar de eigen klas en daarna komen we allemaal 
samen in de aula met de prinses en de prinsen. 

4. Na de pauze is er een spelletjescircuit in de groepen, zoals we dat eerdere jaren 
ook gedaan hebben. De leerlingen van groep 8 helpen met de spellen in de 
onderbouw. Groep 4 t/m 7 heeft een gemengd spelletjescircuit.  Uiteraard helpen er 
ook veel hulpouders en ouders uit de ouderraad mee! De hulpouders die zich 
hebben opgegeven worden via de Parro geïnformeerd.  
 

5. 12.00 wensen we iedereen een heel fijne vakantie! Alaaf!! 
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Overige berichten: 
 

 
 

 

 

 

In onze Kinderboekwinkel Nijmegen vind je enorm veel verschillende kinderboeken en jeugdromans. 

Voor de allerkleinsten zijn er stoffen knisperboekjes. En zo loopt het op tot Young Adult romans. 
Prentenboeken, sprookjesboeken, boeken met versjes en liedjes. Ook poëzie, eerste leesboekjes en 
jeugdboeken van allerlei verschillende schrijvers. Moppenboeken, geluidenboeken, informatieve boeken en 
kookboeken hebben we volop. En nog veel meer. Natuurlijk kunnen we alles bestellen. Dat geldt ook voor 
boeken voor volwassenen. 

Naast al deze boeken zijn er ook volop (educatieve) spelletjes te koop, posters, kaarten en knuffels. 

Op de bovenverdieping is onze koopjeskast. Er ruimte om lekker te lezen en te kleuren. Bijna altijd is er ook 
een expositie waarbij je mee kan doen aan een prijsvraag. Als je meedoet maak je kans op het winnen van 
een boek. Genoeg redenen om een bezoekje te brengen aan onze winkel. 

KINDERCOLLEGE: IK ZOEK EEN WOORD 
AGENDA | 2 FEBRUARI 2020  

Op zondag 2 februari van 11.30 tot 12.30 uur is er een kindercollege ‘Ik zoek een woord’ in de Bibliotheek De 
Mariënburg. 

Bij bijzondere momenten kom je vaak gedichten tegen. Ze staan op geboortekaartjes en op rouw- en 
huwelijkskaarten. Er zijn gedichten om te lachen en te huilen en om over na te denken. Met poëzie kun je 
ook spelen. Dat laten Hans en Monique Hagen zien tijdens dit kindercollege. 

Een poëtisch programma voor kinderen (8+), (groot)ouders en leraren. 

Wij zijn er ook met een bakfiets vol mooie boeken van Hans en Monique Hagen. Kom jij ook? 

Kosten: leden € 6,00 en overige bezoekers € 8,00. 

 

 

https://kinderboekwinkelnijmegen.nl/de-winkel
https://www.obgz.nl/
https://www.obgz.nl/
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