
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Juf Sanne is op 17 juni 

bevallen van haar derde 

kindje. Hun kersverse 

dochtertje heet Mip. Wij 

wensen Sanne en haar gezin 

veel geluk toe!  

* Juf Evelyn gaat na vier jaar 

werken op de Zilverberg, 

onze school verlaten. Zij gaat 

als kleuterjuf aan de slag in 

Millingen. We wensen haar 

veel succes en plezier!  

* Juf Jitte gaat volgend 

schooljaar in Nederasselt 

werken, ook als kleuterjuf. 

Ze heeft 9 jaar gewerkt op 

de Zilverberg. Ook Jitte 

wensen we veel plezier en 

succes met haar nieuwe 

uitdaging!  

NIEUWTJES 

“Nog drie, drie minuten voordat ik stop..”  
De vakantie komt eraan en in alle klassen tellen we de dagen af. “Hoeveel nachtjes 
slapen nog?” en “Wat ga jij dan doen juf, als wij er niet zijn?”. De kinderen zijn er 
druk mee… en wij stiekem ook al een beetje. De laatste lessen worden afgemaakt, 
schriften worden mee naar huis gegeven, de klas wordt al een beetje opgeruimd, 
nieuwe materialen staan al in de kasten. En ondertussen proberen we vooral te 
genieten van de groep kinderen die we een jaar lang (of soms nog langer) in de klas 
hebben gehad. Nog even samen liedjes zingen, samen buiten spelen, een spelletje 
doen of gewoon kletsen met elkaar. Een drukke, maar ook een gekke tijd! Over iets 
meer dan een week nemen we afscheid van elkaar (in de klas en om 11.57u met alle 
kinderen op het schoolplein). Daarna gaan we hopelijk allemaal genieten van een 
heerlijke zomervakantie. Tot slot: bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en 
meedenken. We wensen alle ouders en kinderen een hele fijne zomer en zien jullie 
graag weer in het nieuwe schooljaar!  

       Team de Zilverberg 

 

Interview met de leerlingenraad 
→ Hoe was het om democratisch verkozen te worden? 
Dit vonden wij spannend en heel eerlijk. Je mocht je verhaal houden voor de klas. 
→ Wat vonden jullie ervan om afgelopen jaar deel te nemen aan de leerlingenraad? 
Leuk, we zouden opnieuw gekozen willen worden, maar dan komen andere kinderen niet 
aan de beurt. We hebben geen last gehad van Corona, dit jaar, gelukkig! 
→ Wat vond je leuk, om te doen? 
- Jezelf voorstellen aan alle klassen, was ook wel spannend. 
- Kinderen in de klas komen naar je toe met ideeën, omdat ze weten dat je in de 
leerlingenraad zit. 
- We hebben samen gesproken met André, de bestuurder van Condor. 
- We hebben gesproken over wat we belangrijk vinden voor de school en onszelf. 
-We hebben cadeautasjes gemaakt voor de Oekraïense kinderen en we hebben ook 
Oekraïense kinderen ontmoet en via google translate met ze gesproken. Dit was 
speciaal. 
- Ook de schoolkrant maken, was leuk! 
→ Wat wens je de nieuwe leerlingenraad toe? 
Veel succes en dat ze geen bizarre ideeën kunnen uitvoeren, zoals een zwembad of een 

trampoline plaatsen. 😉 
 
Dankjewel, Liona, Valentijn, Fleur, Gies, Emma, Jasper, Daan en Liv, voor de fijne 
samenwerking!  
 
Tanja van Dijk 
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Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Zilverberg? Weten wat er speelt in 

de verschillende groepen? Weten wat de OR doet op en voor onze school? En wie er 

nog meer betrokken zijn bij de Zilverberg? Dat kan met deze nieuwsbrief! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uitstapje Kadans  

Alle groepen zijn in de maand juni naar Natuurgebied 

Kadans geweest in Nederasselt. Twee leerlingen uit 

groep 3 schrijven erover.  

 

 

 

Jeelo: ‘Beleven van onze planeet’ 

Het laatste Jeelo-thema van dit schooljaar wordt bijna 

afgerond. Twee leerlingen van groep 4 schreven er een 

stukje over. 

 

(Voor)lezen in de vakantie: makkelijker gezegd dan gedaan? 
Je weet wel dat (voor)lezen leuk en belangrijk is, maar…  
Voor sommige kinderen is er niets leukers dan lekker lezen in de zomervakantie. Anderen zijn blij dat ze eindeloos 
kunnen spelen, zwemmen of gamen. Voor veel kinderen geldt: als ze weken niet lezen, gaat hun leesniveau snel 
achteruit. Terug op school gaat de les gewoon verder en is het voor de niet-lezers lastig om bij te blijven. 

De biebboys zomerchallenge voor groep 3 t/m 7. 
Alle leerlingen van De Zilverberg in groep 3 t/m 7 krijgen een BiebBoys Zomerchallenge- 
poster met tien uitdagende challenges en een stickervel. De leerlingen worden uitgedaagd  
om op een leuke manier bezig te zijn met taal en lezen tijdens de vakantie en om de biblio- 
theek te bezoeken. Op de achterkant van de poster staan allerlei boekentips van de  
BiebBoys om de hele zomervakantie leuke boeken te lezen. 
Neem de poster na de zomervakantie weer mee naar school!  

Handige (boeken)tips: 

➢ Praat samen over de gelezen tekst. Gebruik hierbij de hardop-denk kaart → 

➢ Boekentips voor de bovenbouw: https://leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten/ 

➢ Voorleestips voor ouders: https://jufmaike.nl/voorleestips-voor-ouders/ 
➢ Laat je voorlezen en lees zelf mee op https://yoleo.nl/ 
➢ Wist u dat een abonnement bij de bibliotheek gratis is voor kinderen tot 18 jaar? 

Fijne zomervakantie en heel veel leesgroeten,  
Inge Daanen (taalcoördinator De Zilverberg) 
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Schoolfruit 

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we weer  

het fruit van Van Wagenberg. Vier ouders hebben zich  

opgegeven om het fruit op te halen bij Van Wagenberg  

en naar school te brengen: Sjoerd Theunissen, Pleun  

Ketelaars, Nynke Zeilmaker en Rick van Hout. Zij gaan  

de maandagen en woensdagen onze kinderen het fruit  

brengen. Alvast heel erg bedankt! 

Even voorstellen 

Ik ben Marion Tax, moeder van Guust 

Scheepers groep 8 en Jonneke Scheepers 

groep 7. Ik zit al diverse jaren in de OR. Ik vind 

het vooral leuk om samen met andere OR-

leden iets leuks te organiseren voor onze 

kinderen. In de OR regel ik met name de 

boekmarkt en de carnaval. Daarnaast ben ik 

meestal ook aanwezig bij andere activiteiten 

zoals kerst en koningspelen.  

Schooljaar 2022-2023 zal mijn laatste jaar zijn 

in de OR gezien mijn dochter na volgend 

schooljaar ook de school gaat verlaten. 

Toetsie foetsie 

Dat is de titel van de eindfilm van groep 8. De première van de film is 

woensdag 13 juli. De uitnodigingen en kaartjes zijn uitgedeeld. Wij zijn erg 

benieuwd naar het resultaat! 

OUDERRAAD 

Save the date!  

Maandag 3 oktober  

= schoolreisje 2022-2023 

* …het cadeautje voor de 

leerkrachten aan het einde van het 

schooljaar van de ouderbijdrage 

wordt betaald? 

* …er gewerkt wordt aan een 

financieel jaarverslag van de OR? 

Deze wordt t.z.t. met jullie gedeeld. 

* …Pleun (moeder Joris) samen met 

enkele ouders het schoolplein goed 

onder handen heeft genomen? Super 

bedankt aan allen die geholpen 

hebben! 

* …namens de OR en dus namens alle 

ouders van de Zilverberg een kaartje 

is verstuurd naar Juf Sanne vanwege 

de geboorte van haar dochter Mip? 

 

WIST U DAT… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs deden wij een oproep voor een nieuwe ouder die zitting wilde nemen in 
onze MR. Wij zijn ontzettend blij met de aanmelding van Linda Lelieveld en heten 
haar van harte welkom in onze MR. Hieronder stelt ze zich aan jullie voor: 

Hoi!  
 
Als moeder van Elle (groep 6) en Kiki (groep 3) wil ik graag betrokken zijn bij het 
reilen en zeilen van de Zilverberg. Daarom heb ik me opgegeven om deel te nemen 
aan de MR. 

Sinds lang werk ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Verder houd ik van buiten bezig 

zijn (misschien zag je me onkruid wieden op het schoolplein      ) en neem mijn 
kinderen ook regelmatig mee naar de moestuin. 

Graag kijk ik met een positief kritische blik mee in de medezeggenschap van de 

Zilverberg. Mocht je vragen hebben, spreek me gerust aan!  

Hartelijke groet, Linda 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 



 

 

 

OVERIG 



 



Maasmarkt Overasselt Editie 2 

Zondag 18 september 2022 

Ben je tussen de 7 en 12 jaar oud en wil je graag je tweedehands 

of zelfgemaakte spullen verkopen? Dat kan op de kleedjesmarkt 

tijdens de Maasmarkt Overasselt! Je kunt een plekje reserveren 

door een mailtje te sturen naar maasmarkt@gmail.com. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kun je kiezen uit twee 

tijdvakken: 11.00-14.00 of 14.00-17.00. Deelname is gratis. Graag 

stimuleren we de ouders om hun kinderen zoveel mogelijk 

zelfstandig te laten verkopen. 

Maak je zelf iets moois, leuks of lekkers en zou 

je dat in een echte kraam willen verkopen op 

de Maasmarkt? Goed nieuws! Dit jaar verloten 

we een van de kramen aan twee kinderen van 

16 jaar of jonger om hun zelfgemaakte spullen 

te verkopen. Hoe je kans kunt maken? Stuur 

voor 23 juli een foto van je zelfgemaakte 

product naar maasmarkt@gmail.com. De 

organisatie kiest uit de inzendingen de twee 

winnaars met de mooiste en/of origineelste 

producten uit – zij mogen dan op 18 september 

samen een kraam delen. De winnaars worden 

op 30 juli bekend gemaakt via de social media 

van de Maasmarkt. Uiteraard krijgen de 

winnaars ook persoonlijk bericht. 

We hopen jullie te zien op 18 september! 

Organisatie Maasmarkt Overasselt  

Ellis, Bram, Marna & Elles 
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