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Even bijpraten, laatste nieuwsbrief 2019-2020  
Volgende week is het de laatste lesweek van schooljaar 2019-2020. Een jaar dat we allemaal niet zullen 
vergeten door de periode van thuisonderwijs. Maar misschien ook wel het jaar waarin uw zoon of dochter 
voor het eerst leerde lezen, of juist de school verlaat, het gelukt is af te spreken met vrienden en 
vriendinnetjes zonder hulp van ouders. Kleine en grote ontwikkelstappen zijn er gezet de afgelopen 
maanden.  
Dat maakt het werken op een school zo mooi. Je bent getuige en onderdeel van het groeien van 
leerlingen. Een klein voorbeeld: Ineens staat daar een verlegen leerling in de deuropening die in een 
prachtige volzin vraagt “Lonneke, als je straks tijd hebt, kom je dan kijken naar onze muurkranten van 
het Jeelo-project ze zijn nu echt af?” De opbrengst van zo’n klein moment, kan zo groot zijn: trots dat het 
gelukt is de kamer van de directeur binnen te komen, trotse klasgenoten bij het bekijken van het werk en een 
trotse leerkracht die van een afstand staat te kijken en zich bedenkt: ‘t Is gelukt dit jaar! Ze zijn een stap 
verder.’  
  

De nieuwe schoolgids en de bijlage schooljaar 2020-2021   
ontvangt u de komende week digitaal!  

  
De kalender in de Parro-app volgt in de zomervakantie.  

  
  
Bedankt!  
Alle ouders die het afgelopen jaar geholpen hebben in school, op het plein, in de groep, met rijden naar 
excursies, geholpen hebben met het digitale onderwijs! Dank, wij kunnen het immers niet in alleen!  
In het bijzonder “dank je wel” aan Petra, zij is jaren het aanspreekpunt van het luizenkammen geweest en 
gaat onze schoolverlaten. We zwaaien haar samen uit nu Jahnowa ook naar de middelbare school vertrekt!  
  
  
  
  
  
Afscheid groep 8:  

  
Groep 8 is begonnen aan de laatste 2 weken. Tijdens deze weken hebben zij een kampavond (zonder 
overnachting) op school. Waarbij teamleden de kinderen verrassen met een leuk avondprogramma. Op 
woensdagochtend zwaaien alle kinderen van de Zilverberg de groep 8 leerlingen uit. Zij fietsen dan via de 
rode loper op het schoolplein de middelbare school tegemoet. Ouders kunnen buiten de poort komen kijken. 
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Dezelfde avond is er de eindfilm première in het verenigingsgebouw. Door de coronamaatregelen is dit geen 
openbare avond en worden er geen kaartjes verkocht. Donderdag en vrijdag zijn zij vrij.  
Doorschuifuurtje, kennismaking nieuwe groep:  
Donderdag 9 juli gaan wij kijken in de nieuwe groep met de nieuwe leerkracht. Van 11.00 tot 12.00 uur 
maken we kennis. Leerlingen die komend schooljaar vanaf de start instromen op De Zilverberg zijn hiervoor 
uitgenodigd door de leerkracht. Ouders die deze kinderen komen brengen kunnen een kop koffie of 
theedrinken op het schoolplein bij de picknicktafels. Indien het slecht weer is, verplaatsen we dit naar het 
leerwerkplein. Deze is vanaf het schoolplein te bereiken en geeft de mogelijkheid 1,5 meter afstand te 
houden.  

Bereikbaarheid in geval van nood gedurende de zomervakantie:  
  

Soms gebeuren er verdrietige zaken in het gezin waarbij het nodig is school in te lichten. Bijvoorbeeld bij 
overlijden, ziekte of ongeluk. Helaas komt dit soms voor.   

U kunt dan bellen met mij, Lonneke Hubers: 06-44651136.   
Gelieve dit niet per mail te doen, omdat ik deze niet frequent bekijk in mijn vakantie.  

  
Gevonden voorwerpen:  
Volgende week donderdag en vrijdag staan er tafels bij de grote schoolpleinpoort waarop alle jassen, tassen, 
bekers en andere voorwerpen die gevonden zijn uitgestald. De items die blijven liggen, worden in de eerste 
week van de vakantie naar een goed doel gebracht.  
Lezen in de vakantie: 
Het is bijna zomervakantie: yes! Heb jij al boeken uitgezocht die je de komende weken gaat lezen? Lekker in 
de tuin, op de bank, onder de tafel, 's avonds in bed of...?  
Ook dit jaar mogen papa of mama weer een foto opsturen van jou terwijl je aan het lezen bent. Alle foto's 
worden voor het schooljaar start opgehangen aan de 'Wall of fame' (voor het raam van de koffiekamer). 
Hartstikke leuk dus! Ook krijgt degene met de meest grappige/originele/creatieve foto een prijsje.  
De foto kan tot woensdag 26 augustus verstuurd worden naar bram.kusters@zilverbergoverasselt.nl .  
Veel leesplezier 
Gymrooster 2020-2021:  
Het definitieve akkoord op het gymrooster komt half juli binnen, de gymroosters zoals die nu 
gecommuniceerd zijn in de schoolgids en bijlage, zijn dus onder voorbehoud van akkoord vanuit 
De Passelegt.  
Schoolreisdatum schooljaar 2020-2021  
In overleg met de oudervereniging is ervoor gekozen in de tweede helft van het schooljaar op schoolreis te 
gaan. De datum wordt in het nieuwe schooljaar gecommuniceerd. Ten tijde van de voorbereiding en de 
reservering van parken en musea waren er coronamaatregelen van kracht, waardoor reserveren en 
vastleggen van een mooi en veilig programma niet lukte.  
Tot slot: tot ziens!  
Lieve ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zilverberg, tot ziens! Vijf jaar geleden ben ik vanuit het 
speciaal onderwijs overgestapt naar het reguliere basisonderwijs. Met heel veel plezier heb ik op De 
Zilverberg gewerkt en de laatste 2 jaar ook op De Tandem. Ik wil u bedanken voor de fijne gesprekken, 
leerzame overleggen en feedback. Dit alles heeft mij een rijker mens en schooldirecteur gemaakt. Met veel 
vertrouwen kijk ik naar het team dat volgend jaar weer met uw kinderen aan de slag gaat. De Zilverberg is 
een mooie plek om te werken en om naar school te gaan!  
Fijne vakantie en wellicht zie ik u de komende dagen nog ergens aan de poort.  

  
Namens het Zilverbergteam,  
Lonneke Hubers-Bongaerts 
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