
Verslag vergadering ouderraad basisschool De Zilverberg 
Datum: woensdag 16 november 2022 
 
Marlieke (voorzitter) – Menno (penningmeester) – Hanneke (secretaris) – Marion –  
Femke - Marc – Lisette – Edith - Juf Susanne – Meester Bram 
 
Nieuw OR lid 
Edith sluit aan bij de ouderraad, wij zijn blij dat ze ons komt versterken!  
 
Terugblik 
Afgelopen periode zijn er alweer een aantal activiteiten geweest. In oktober zijn we op schoolreisje 
geweest. De onderbouw is naar de Blije Dries geweest, de middenbouw met de bus naar Julianatoren 
en de bovenbouw met de bus naar Toverland. We kijken terug op een ontzettend leuke dag! Alle 
hulpouders hebben een evaluatieformulier ontvangen en we hebben er veel retour gekregen. Dank 
daarvoor! Voor volgend jaar zal de uitvraag naar hulpouders anders verlopen zodat alle hulpouders 
een groep van hun eigen kind kunnen begeleiden. De evaluatie is ook naar de leerlingenraad 
gestuurd. We horen hier binnenkort meer over. 
 
Half oktober is de boekenmarkt geweest. Een mooie opbrengst van 276,-. Van dit bedrag heeft 
school nieuwe boeken gekocht voor in de bibliotheek op het leerplein. We hebben begrepen dat 
kinderen die wat later aan de beurt waren om boeken uit te zoeken niet altijd de beste keus hadden 
omdat veel populaire boeken al verkocht waren. Voor volgend jaar zorgen we ervoor dat we iedere 
ronde de boeken verversen zodat alle kinderen een goede keus hebben.  
 
Eind oktober stond lightwise op het programma. Op deze ochtend worden de fietsen van de kinderen 
gecontroleerd. Het viel op dat van een groot aantal fietsen het licht niet werkte. De kinderen hebben 
een kaartje meegekregen waarop staat wat er niet werkte en/of vervangen moet worden. Voor 
volgend jaar willen we jullie vragen om de fietsen vooraf goed te checken zodat de kinderen allemaal 
weer veilig de weg op kunnen en ook met een sticker op fiets naar huis kunnen.  
 
Wat gaan we aankomende periode doen? 
De Sint is weer in het land. Op 2 december viert de Zilverberg het Sinterklaasfeest. De school is  
inmiddels al in sint sferen gebracht en de kinderen vanaf groep 5 zijn alweer druk met het bedenken 
en maken van surprises. Voor het cadeau in de surprises is een bedrag van 2,50 beschikbaar. Een  
bescheiden bedrag waar een kinderen een kleinigheidje voor elkaar kunnen kopen. We horen 
dat het soms lastig is om voor dit bedrag iets te kopen maar het bedrag wordt op dit moment niet 
verhoogd. Het idee is dat het vooral gaat om de aandacht voor elkaar, de surprise en het gedicht. 
Leerkrachten helpen de kinderen met het bedenken van cadeautjes die rond dit bedrag liggen.  
 
Inmiddels is een start gemaakt voor de kerstviering. Meer informatie hierover volgt binnenkort 
via parro.  
 
En wat nog meer? 
De Zilverberg heeft het keurmerk Gezonde School. Dit is o.a. terug te zien in het traktatiebeleid. De 
OR houdt zich voornamelijk bezig met alle activiteiten rondom feestdagen en uitjes. Momenten 
waarop er wat meer gesnoept wordt. De OR gaat binnenkort in gesprek met school en met 
de MR om meer zicht te krijgen op wat het begrip Gezonde School nu in de praktijk betekent en wat 
dit betekent voor de activiteiten die wij organiseren. Als hier meer duidelijk over is dan informeren 
wij jullie.  
 
 
 



Contact ouderraad 
Voor vragen/opmerkingen of als je meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek 
een van bovenstaande ouders aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com 
 


