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Even bijpraten juni 2020 
 
Zo de hele club is weer bijeen! Fijn! Maar ook wel weer even wennen, dat zijn toch wel heel veel armen en 
benen in de groep. ...En als die allemaal wiebelen gaat het geluidsniveau ook weer omhoog, maar het is 
gezellig en er is de eerste dag al hard gewerkt!  
Start van de ochtend:  
De leerkrachten staan voor schooltijd bij de paaltjes op het plein als vast verzamelpunt (dit is ontstaan in 
corona-periode). Vanaf de eerste bel loopt de leerkracht met de aanwezige leerlingen naar binnen. Kinderen 
die tussen de eerste en de tweede bel het schoolplein op lopen, mogen zelf naar binnen gaan. Zo 
verspreiden de leerlingen zich voldoende.  
Gymles:  
In overleg met de gemeente en De Passelegt, mogen we tot aan de zomervakantie gebruik maken van de 
sportvelden tijdens de gymlessen.  
Jeelo: verzorgen voor dieren, pony’s in de wei.  

  
Het schoolproject “zorgen voor dieren” is gestart. Via parro heeft u verschillende projecten in de groep 
kunnen zien. Wellicht heeft er zelfs al een slak bij u overnacht in het weekend!  
Op mooie dagen zijn er weer 2 pony’s in de wei achter school. De leerlingen van groep 8 maken een 
verzorgingsrooster voor alle groepen van de school. Dit houdt in dat de appelkroost van het schoolfruit naar 
de pony’s gaat en dat zij zorgen voor vers en schoon drinkwater.  
Vandalisme:  
Sinds het Pinksterweekend hebben we weer last van vandalisme op het plein. We raden u aan geen fietsen 
meer op het plein achter te laten en deze later op te halen. Op dit moment hebben we ook geen 
videobeelden meer, omdat de 4 camera’s rond de school allen kapot gemaakt zijn. Op maandagochtend 
vinden we met regelmaat glas en ander afval op het plein, het lukt ons niet altijd om alles te zien liggen. Wij 
zijn er alert op!  
Ziet u in het weekend of de avond zaken die “niet pluis” zijn, bel dan de politie en niet een teamlid of 
directeur. Wij zijn niet snel genoeg ter plaatse en moeten ook zelf de politie bellen indien het onveilig 
is. Jeugd aanspreken kan natuurlijk ook. Er hangen borden (op advies van de politie): verboden voor 
onbevoegden, zodat zij kunnen handhaven.  
Hoofdluis:  
Ook in een 1,5 meter cultuur weet een hoofdluis zijn weg te vinden. Omdat wij geen hoofdluiscontrole mogen 
doen, vragen wij u hier zelf op te letten. Informeert u ons als er hoofdluis is, dan kunnen wij de klas 
informeren.  
Studenten bedankt! Ook de komende 5 weken zijn er een aantal studenten die extra naar school komen om 
te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de TSO. Mooi om te zien hoe onze aankomende collega’s tijdens en na 
de lockdown zo hard werken voor de leerlingen van De Zilverberg!   
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Ter informatie: bij griepverschijnselen gaat het hele gezin naar huis.  
Het protocol schrijft voor dat indien een leerling ziek wordt op school ook de broertjes en/of zusjes opgehaald 
moeten worden. Indien kinderen na 24 uur weer klachtenvrij zijn mogen ze weer naar school.   
  

Met pre-pensioen!                                                
Na 44 jaar dienst in het onderwijs gaat Desiree Leenders per 1 september 2020 met pre-pensioen! Zij heeft 
binnen Condor in veel verschillende rollen haar onderwijshart ingezet. De afgelopen 6 jaar heeft zij op De 
Zilverberg gewerkt, naast haar bovenschoolse IB-rol.   
Vanaf 1 september neemt Sanne Wijers haar hele taak over. Sanne zal naast de IB-ers van De Tandem: 
Martine Bergman en waarnemend IB-er Mira Verbruggen zorgdragen voor onderwijsvernieuwing en 
leerlingenzorg.  
Handige data:  

• Donderdag 18 juni koffieochtend met directie, buiten op het plein 8.30 uur  
• Maandag 29 juni studiedag team, leerlingen zijn vrij.  

Vakantierooster 2020-2021:  
• Het vakantierooster staat al op de site van De Zilverberg.  
• Vrijdag voor de kerstvakantie 2020 zijn de leerlingen vrij.  
• Vrijdag voor de zomervakantie 2021 zijn de leerlingen vrij.  
• Voor de herfstvakantie, carnavalsvakantie en de meivakantie is de vrijdag in schooljaar 2020-2021 
een halve dag.  
• Het studiedagenoverzicht wordt nog besproken in de MR en op de studiedag met het team.  

  
Groeten namens het Zilverbergteam!  

  
TSO: 
 
De kinderen die incidenteel overblijven kunt u 
aanmelden/afmelden via telefoonnummer 0627216387 of via 
de mail tsozilverberg@kion.nl. 
Er hangt bij de ingang van groep 4 géén lijst meer om dit in 
te vullen. (er mogen geen ouders in school i.v.m. 
coronamaatregelen). 
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