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Even bijpraten november 2020   
 
Onderwijs op De Zilverberg 
Op basis van observaties; gesprekken met kinderen; methode- en Citotoetsen hebben we naast ons 
basisprogramma de volgende doelen voor ogen: 
 
We willen voor de groepen 6 tot en met 8 extra instructiemomenten voor rekenen uitvoeren. Komende 7 
weken werken we met kinderen aan getalbegrip tot 100.000; optellen; aftrekken; vermenigvuldigen en delen. 
Om uiteindelijk kennis toe te passen van breuken; procenten en kommagetallen in inhoud; gewicht; omtrek 
en oppervlakte. 
 
Voor groepen 1/2 bieden we handelend rekenen in circuitvorm aan, gekoppeld aan executieve 
functies https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/ .  
We werken ernaar toe om einde schooljaar '21 een visie op ons kleuteronderwijs te beschrijven. 
 

Voor begrijpend lezen leggen we de nadruk op de koppeling met technisch lezen; begrijpend luisteren en 
betekenisvol onderwijs. Met de teksten van Jeelo is het belangrijk dat leerkrachten duidelijk uitleggen en veel 
hardop voordoen (modelen). Een bewezen methodiek hiervoor is begeleid herhaald en hardop lezen via 
voor-koor-zelf lezen. In de lessen is een vast en herkenbaar schema met drie stappen: eerst voorlezen, dan 
in koor en vervolgens zelfstandig. 
 
In spellingresultaten zien we dat kinderen minimaal scoren op de categorie 'open- en gesloten lettergreep'. 
Dit willen we extra inoefenen met behulp van ICT.  
 
Voor kinderen met meer begaafdheid en hoogbegaafdheid zetten we eind groep 4 een portfolio in vanuit 
Jeelo en denkvragen. Een aantal kinderen wonen één keer per week de kangoeroeklas blij.  
We wensen, in tijden van corona, dat onze plannen uitgevoerd kunnen worden. 
 
Voortgangsgesprekken digitaal 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Over 2 weken staan de voortgangsgesprekken gepland en volgende week gaat de gesprekkenplanner eruit.  
In de afgelopen weken is het gelukt om de groepsbezetting volledig te houden en maar eenmaal de kinderen 
van groep 4 twee dagen te verdelen. 
De gezondheid van mijn team staat voorop en dat maakt dat ik de keuze maak dat de komende 
voortgangsgesprekken digitaal gaan plaatsvinden en niet in ons schoolgebouw. 

Hopende op uw begrip. 

 
Op 20 augustus is in de nieuwsbrief benoemd dat we de traktatie graag voorverpakt ontvangen. Zelf 
ingepakte traktaties zijn goedbedoeld, maar niet de bedoeling.  
Wij waarderen het enorm wanneer u zich daaraan houdt. 

Met vriendelijke groet, 

Tanja van Dijk 

Directeur 

https://www.slo.nl/thema/meer/jonge-kind/executieve-functies/
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Even voorstellen: 

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Mijn naam is Robin Lubbers, ik ben 18 jaar oud en kom uit Grave. Ik ben 
eerstejaars ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) student 
op de HAN en Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit houdt in dat ik zowel de 
PABO op de HAN volg, als Pedagogische Wetenschappen op de Radboud 
Universiteit. Twee studies in één dus! Ik wilde altijd al lerares in het 
basisonderwijs worden, en door deze combinatie studie ga ik het eindelijk 
waarmaken.  
Het komend jaar kom ik stagelopen in groep 4 van juf Evelyn Rietschoten en juf 
Patricia Willems. De maandag na de herfstvakantie heb ik mijn eerste dag 
gehad, en ik zal er voortaan elke maandag zijn tot het eind van dit schooljaar!  
In mijn vrije tijd doe ik aan hockey bij de Dames 1 van HCGrave samen met 
mijn vriendinnen. Ook werk ik als caissière bij de Albert Heijn in Grave. Ik hou 
erg van gezelligheid en ben altijd in voor een praatje!  
Ik heb er ontzettend veel zin in en weet zeker dat we een super leuk jaar 
tegemoet gaan! 
Mochten jullie nog vragen hebben, stel deze dan gerust! 
Liefs, Robin Lubbers 
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Spanje, december 2020 
 
Beste ouders en lieve kinderen van de 
Peuterspeelzaal en Basisschool de Zilverberg. 
Sinterklaas komt bijna weer naar Nederland en 
natuurlijk ook naar Overasselt. 
Helaas kan dit jaar de traditionele aankomst van 
Sinterklaas aan de Maas en de ontvangst van 
Sinterklaas in het Vereningingsgebouw niet 
doorgaan.  
Er mogen geen evenementen georganiseerd worden door de coronamaatregelen.  
Er is nog gedacht aan een alternatieve intocht door het St. Nicolaas Comité 
Overasselt, maar ook deze zal zeer waarschijnlijk niet door kunnen gaan. 
Als het mogelijk is met alle dan geldende coronamaatregelen zal Sinterklaas 
basisschool de Zilverberg gaan bezoeken op 4 december Helaas is er geen grootse 
aankomst zoals in andere jaren. 
Sint komt ergens op die dag naar de school.  Van ouders wordt verwacht dat zij 
niet bij de school blijven wachten op Sinterklaas. Dit mag niet vanwege de 
coronamaatregelen.  
Het bezoek aan de Peuterspeelzaal zal dit jaar door de coronamaatregelen niet 
door kunnen gaan. 
Ook huisbezoeken van de Sint bij u thuis kunnen geen doorgang vinden. 
Sinterklaas zal dit jaar dus helaas weinig te zien zijn in Overasselt.  
Het St. Nicolaascomité  heeft wel een digitaal alternatief voor thuis bedacht zodat 
uw kind nog persoonlijk contact met de Sint kan hebben. Dit tegen een kleine 
vergoeding. U steunt daarmee het comité, want ook de collecte gaat dit jaar niet 
door. 
Daarvoor kunt u contact op nemen met Piet Marechal . 
Via de mail marechal1941@gmail.com of telefonisch met 06 
22790100.  
Uit naam van Sint- Nicolaas 
  
Sint- Nicolaas comité Overasselt.    
 


