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GROEPEN  
 
Link naar de klassenpagina groep 1-2 A 
 
Link naar de klassenpagina groep 1-2 B 
 
Link naar de klassenpagina groep 3 
 
Link naar de klassenpagina groep 4 
 
Link naar de klassenpagina groep 5 
 
Link naar de klassenpagina groep 6 
 
Link naar de klassenpagina groep 7 
 
Link naar de klassenpagina groep 8 
 
EVEN BIJPRATEN 
 
De kop is eraf.  In de school heerst een echte werksfeer en de eerste Jeelo werken hangen al aan de muur. 
Tijdens het buitenspelen kan gebruik gemaakt worden van alle speeltoestellen, de schommel is ook af. De 
leerlingen genieten van alle nieuwe mogelijkheden, erg leuk om te zien. 
Schommelen doen we zo: 
Indien u buiten schooltijd komt schommelen dan is dit de richtlijn: leerlingen t/m groep 4 mogen maximaal 
met 4 leerlingen in de schommel liggen of zitten. Vanaf groep 5 kunnen ze met z’n tweeën erin. 
Het is belangrijk dat u hier kinderen op wijst i.v.m. de veiligheid. De bank van de picknicktafel naast de 
schommel, is de wachtrij. 

 
 
Cameratoezicht:  
De afgelopen periode hebben wij in toenemende mate last van vandalisme. Omdat wij willen voorkomen dat 
er schade ontstaat aan materialen op het plein of het gebouw, gaan wij gebruik maken van camerabewaking. 
Dit zal aangegeven worden middels borden: cameratoezicht met de tekst verboden voor onbevoegden. 
Iedereen die gewoon komt spelen is bevoegd, ook buiten schooltijd. Wij hebben deze borden nodig om 
handhaving mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lonneke Hubers-Bongaerts 
Meer scholen directeur  

http://www.zilverbergoverasselt.nl/pagina/394683/Groep+1-2+A
http://www.zilverbergoverasselt.nl/pagina/399896/Groep+1-2+B
http://www.zilverbergoverasselt.nl/pagina/394684/Groep+3
http://www.zilverbergoverasselt.nl/pagina/394685/Groep+4
http://1.102.klanten.instapinternet.nl/pagina/394686/Groep+5
http://www.zilverbergoverasselt.nl/pagina/394687/Groep+6-7
http://1.102.klanten.instapinternet.nl/pagina/414851/Groep+7
http://1.102.klanten.instapinternet.nl/pagina/414852/Groep+8
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Informatieavonden: 
 
Volgende week beginnen de informatieavonden. 

- 11-09: groep 1 t/m 4, aanvang 19.30 uur 
- 13-09: groep 5 t/m 8, aanvang 19.30 uur 

U komt toch ook? 
Tot dan! 
 
Even voorstellen; 
 
Hallo ouders en kinderen van de Zilverberg, 
 
Ik ben Babette Barbier en ik vervang op dit moment Sanne Wijers tijdens haar zwangerschapsverlof. 
Samen met Denise Beverloo sta ik voor groep 5. 
Ik werk op donderdag en vrijdag. De rest van de week ben ik druk met de master Onderwijskunde. Deze 
master volg ik aan de Universiteit in Nijmegen waar ik ook woon. 
Sanne komt na de herfstvakantie weer terug. Ik blijf dus maar zeven weken maar samen met de kinderen zal 
ik er zeven fijne en leerzame weken van maken. 
Wanneer ik groep 5 weer verlaat zal ik werkzaam blijven binnen de stichting. 
Ik zal zo nu en dan nog op de Zilverberg en de andere scholen van de stichting aanwezig zijn als invaller en 
voor mijn master. 
Loop gerust eens langs als u nader kennis wilt maken! 
 
Vriendelijke groet, 
Babette 
 
 
Even voorstellen; 
 
Hallo allemaal, 
 
Sinds een aantal weken ben ik een nieuw gezicht op De Zilverberg. 
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor. Mijn naam is Bram Kusters, 
ik ben 23 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin in Nijmegen.  
In mijn vrije tijd sport ik graag, vooral voetballen vind ik leuk om te doen. 
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs aan de Hogeschool  
van Arnhem en Nijmegen. Dit schooljaar ben ik de gehele week de leerkracht van groep 6.  
Loop gerust even binnen om kennis te maken of voor een gezellig praatje! 
 
Tot ziens!  
Groetjes, Bram 
 
Even voorstellen; 
 
Beste ouders, 

 
 
Ik ben Evelyn van Rietschoten (43 jaar). Ik woon in Millingen aan de Rijn sinds 2 jaar met mijn vriend Mark 
en dochter Fleur ( 3 jaar).  Ik heb 18 jaar in en rond Arnhem als groepsleerkracht voor de groepen 1 t/m 6 
gewerkt. Ook heb ik als Remedial Teacher gewerkt. 
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Het is tijd voor een nieuwe uitdaging dus u zult mij in de school ontmoeten. Na een warme ontvangst heb ik 
er erg veel zin in om groep 3 te gaan begeleiden op de donderdag en vrijdag. Ik heb er zin in om de 
ontwikkeling van uw kinderen te gaan volgen en begeleiden! 
Schroom niet om bij mij langs te komen na schooltijd, ik werk graag ook samen met ouders. 

 
Evelyn 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIE SCHOOLREISJE 20 SEPTEMBER 2018 

 
Hoewel het laatste schoolreisje nog vers in ons geheugen ligt, gaan we toch binnenkort al weer op 
schoolreisje met elkaar: op 20 september 2018 gaan alle kinderen van de Zilverberg tegelijkertijd naar 3 
verschillende lokaties. De kinderen van groep 1 t/m groep 4 worden op normale tijd op school verwacht; 
kinderen van groep 5 t/m groep 8 worden om 8.15 uur in de klas verwacht. Iedereen luncht op de plek van 
bestemming. Dus van een ieder wordt verwacht dat hij/zij lunchpakket en drinken meeneemt. Een 
kleine andere versnapering mag, maar liefst geen grote zakken snoep/chips/geld  meegeven. Indien 
regen is voorspeld, graag regenkleding meegeven.  Groep 1 t/m 4 zullen omstreeks 15 uur op school 
worden terugverwacht. Groep 5 t/m 8 zullen om 17 uur weer terug op school verwacht worden.  
 
Groep 1 & 2 gaat naar de Blije Dries en zullen vervoerd worden door de ouders die zich daarvoor 
opgegeven hebben. Bij slechte weersvoorspellingen zal uitgeweken worden naar een andere 
binnenspeeltuin.  Mochten er kinderen zijn met een jaarabonnement, dan dit document graag meegeven aan 
je kind. Voor vervoer in de diverse auto’s is het handig als kinderen hun eigen stoel verhogers meenemen.  
De kinderen mogen in de speeltuin vrij spelen. De leerkrachten en de ouders die meegaan lopen door de 
speeltuin of staan op centrale plekken en begeleiden de kinderen waar dat nodig is. Zij zijn voor de kinderen 
goed herkenbaar aan een fel gekleurd verkeershesje. Ter plekke zullen we een ontmoetingsplek voor de 
kinderen bekend maken. Daar kunnen de tassen worden achtergelaten en op deze plek zal de gehele dag 
een ouder of leerkracht aanwezig zijn. 
 
Groep 3 & 4 gaat dit jaar op schoolreis naar Ouwehands DIerenpark te Rhenen en zullen vervoerd worden 
door de ouders die zich daarvoor opgegeven hebben. Mochten er kinderen zijn met een jaarabonnement, 
dan dit document graag meegeven aan je kind. Voor vervoer in de diverse auto’s is het handig als kinderen 
hun eigen stoel verhogers meenemen. Van de rijdouders wordt verwacht dat zij de kinderen die ze in de auto 
meegenomen hebben, de gehele dag begeleiden.  
 
Groep 5 t/m 8 gaat dit jaar op schoolreis naar NEMO (Amsterdam) en de Boswerf (Zeist). Zij zullen vervoerd 
worden door een bus, maar er is een verzoek om per klas vanuit de  groep reeds gemelde begeleidouders  
een ouder te vinden om met een eigen auto mee te rijden, zodat zowel kinderen als ouders op de plek van 
bestemming komen.  
Lonneke Hubers is de gehele dag bereikbaar en in geval van nood kunt u contact opnemen met haar op 
nummer 06-44651136. Lonneke zal dan contact opnemen met de desbetreffende leerkracht. 
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Wij hopen u met hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij 
de leerkrachten of bij een van de OR leden.   

Marieke Jansen / Lotte van der Burgt / Henriette Derks (cie Zilveruitje)  

OVERIGE BERICHTEN 

Bericht vanuit de kerk 

Komende zondag 9 september is er in de kerk van Overasselt om 11.00 uur een gezinsviering. De scholen 
zijn weer begonnen maar de kerk was met de vakantie gewoon open. Deze viering willen wij stil staan bij: 
“Wat leer je in de kerk?”. Jullie zijn allemaal welkom!!!!!!!!!!!! 
 
Namens de gezinsvieringwerkgroep, Pastor Aloys 
  
  
 

 
Beste meisjes en jongens,          
  
Zoals jullie vast wel weten wordt ieder jaar in september bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 een 
groot Bevrijdingsfestival georganiseerd. September is namelijk de maand waarin voor grote delen van het 
Rijk van Nijmegen in 1944 de bevrijding begon: nu precies 74 jaar geleden!   
  
Dat vieren we dit jaar op zondag 16 september van 10.30-16.30 uur rondom en in het Bevrijdingsmuseum. 
Voor jullie, leerlingen van de basisscholen, is er gelegenheid om gratis mee te doen aan de Kindervrijmarkt 
en het Bevrijdingsfestival. Gedurende de hele dag is er ook muziek en kun je genieten van diverse andere 
activiteiten waaronder een workshop hoepelen en schminken. Op de Kindervrijmarkt zoek je zelf een plaatsje 
waar je misschien met een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje, je eigen spulletjes kunt verkopen. Je 
kunt daarbij denken aan speelgoed, boeken, poppenkleertjes, enz. De markt is alléén bedoeld voor kinderen. 
Neem dus alleen je eigen spullen mee, NIET die van je ouders! Het is handig zelf een kleed of plaid mee te 
nemen, want je zit op het gras. Ook zou het leuk zijn als je ergens een plekje zoekt om bijvoorbeeld je eigen 
muziek te maken of een theatervoorstelling te geven. Je hoeft voor de Kindervrijmarkt niet te reserveren!    
  
Programma rond het museum:  Live-muziek met o.a. de Delta Swing Band, The Cowpokes, grote 
kindervrijmarkt, reenactmentgroep, radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit WO2, static show 
historische voertuigen, 2e hands boekenverkoop WO2, Fieldtrips in een historisch legervoertuig, schminken, 
show van radiografisch bestuurbare militaire modelvoertuigen, workshop hoepelen en feestelijke horeca.    
  
Entreeprijzen: jongeren t/m 17 jaar gratis toegang, volwassenen € 3,- pp (dit is incl. parkeren, 
museumbezoek, kindervrijmarkt en festival). Voor tijden en kosten Fieldtrips zie www.bevrijdingmuseum.nl.  
  
Het innemen van een plaats op de kindervrijmarkt kan vanaf 09.00 uur. Reserveren niet nodig. Parkeren is 
mogelijk op het voorterrein van het museum of in de buurt van het museum (wordt aangegeven).  
  
Van harte welkom en met vriendelijke groet,  
  
  
Wiel Lenders, directeur 


