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EVEN BIJPRATEN
Nog 1 nachtje slapen en dan…..
Hopen wij op een droge ochtend zodat wij de Sint en zijn Pieten weer mogen
verwelkomen op het prachtige schoolplein! Dit jaar hebben de leerlingen van De
Zilverberg een verrassing voor de goedheiligman: een echt SINTERKLAASZILVERBERGLIED!
U kunt nog oefenen door op de site, de leerlingenlink te openen: melodie, muziek
en tekst kunt u dan horen! U bent van harte welkom op het plein, ook met jongere
broertjes en zusjes, om de Sint welkom te heten.
Personeel:
Studenten: In verschillende groepen lopen studenten stage vanuit de PABO, R.O.C., Maas-Waal college.
Indien er een student bij uw zoon of dochter in de groep komt, zal deze zich voorstellen via de mail of Parro
app.
Vrijwilliger: Op dinsdagochtend en donderdagochtend hebben wij extra ondersteuning van een vrijwilliger.
Haar naam is Juf Yvonne. Zij ondersteunt op dit moment bij de invoering van het digitale programma
BOUW!. Daarnaast kan zij in alle groepen ingezet worden om met leerlingen te werken en hand- en
spandiensten in de school te verrichten. Yvonne heeft ervaring in het middelbaar onderwijs.
Kerstviering:
Kerstontbijt
Donderdag 20 december is er in alle groepen een kerstontbijt. T.z.t. komt er een intekenlijst op de deur van
elke klas te hangen, waarop je kunt invullen wat je kind meeneemt. Let op: kleine hoeveelheden, zodat we zo
min mogelijk weg hoeven gooien daarna. Het gaat om het samenzijn, niet om het eten.
Kerstviering
Diezelfde dag gaan we ’s avonds naar de kerk. Op deze mooie locatie kunnen we alle kinderen én ouders
ontvangen. De viering begint om 18.00u, muzikale inloop start om 17.45u. Alle groepen leveren een bijdrage
aan deze avond. Ook dit jaar is er een kerstkoortje dat de muzikale invulling gaat geven.
De kinderen zitten bij hun ouders in de kerk, behalve de kleuters. Zij kunnen vooraan in de kerk
plaatsnemen, zodat ze alles goed kunnen zien.
Inzameling Voedselbank
Achterin de kerk komt er een verzamelplek voor de Voedselbank. Kinderen kunnen iets meebrengen en dat
bij binnenkomst in de kerk zetten. De Voedselbank wil het liefst gezonde levensmiddelen met een
houdbaarheidsdatum van minimaal 3 maanden. Ze vragen bijvoorbeeld om: rijst, macaroni, spaghetti, blikken
(met groenten, soep, fruit, vleeswaren), koffie, thee etc. Zie ook https://www.voedselbanknijmegen.nl/
Op school wordt er in de klassen aandacht besteed aan dit onderwerp.
We maken er samen weer een mooie Kerst van in en rondom school!
De kerstwerkgroep
Evelyn en Susanne
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Jeelo afsluiting thema 3 ‘Maken van een product’
Tentoonstelling ín De Buurderij
Op vrijdag 21 december 2018 sluiten we het thema ‘Maken van een product’ af met een tentoonstelling.
Het bezoekrooster voor die ochtend ziet er als volgt uit:
9.00 uur vertrek groepen 1,2 en 3
9.30 uur rondkijken van deze groepen.
9.30 uur vertrek groepen 4 en 5
10.00 uur rondkijken van deze groepen
10.30 uur vertrek groepen 6,7 en 8, aansluitend rondkijken.
U bent van harte welkom om ook een kijkje te komen nemen.
De tentoonstelling is alleen deze ochtend zodat de kinderen hun product voor de kerstvakantie weer mee
naar huis kunnen nemen.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Jacqueline en Mira
Maasvensters- gedichten:
De afgelopen twee weken hebben 36 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 zich opgegeven voor het werken aan
een eigen gedicht. Onder leiding van Riny, studenten en leerkrachten hebben zij een gedicht gemaakt dat
tijdens Maasvenster 2019 gepresenteerd zal worden. In het kader van “talentontwikkeling” mochten
leerlingen zelf aangeven of zij deel wilden nemen aan deze activiteit.
Groepsbezoeken en observaties:
Gedurende het schooljaar worden verschillende observaties in de groepen uitgevoerd. Zo is er vorige week
meegekeken door een audit-team bestaand uit Condor-collega’s. Ook begeleiders van externe organisaties,
het bovenschools ondersteuningsteam, Desiree (Intern Begeleider), Lonneke (Directeur) kijken geregeld mee
in de groepen. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van ons onderwijs. In de toekomst willen we dat
leerkrachten vaker bij elkaar kunnen kijken, om van elkaar te leren.
Koffie-ochtend met aandacht voor “andere schooltijden”:
Woensdag 12 december is er koffieochtend van 8.30-9.30 uur. Tijdens de koffieochtenden, die vier keer per
jaar gehouden worden, kunt u vragen stellen over de schoolontwikkeling. Daarnaast wordt er informatie
gegeven; u bent van harte welkom!

Agenda december, start januari ‘19;
- 20-12: 12.00 uur leerlingen vrij i.v.m. kerstviering om 18.00 uur, tevens afsluiting Jeelo 3.
- 21-12: 12.00 uur leerlingen vrij, start kerstvakantie t/m 04-01-2019.
- 06-01: Start goeden weken( 6 weken); extra aandacht voor de groepsvorming en opening Jeelo 4.
- 07-01: Gesprekkenplanner voor groep 7 en 8 verzonden en Zilverbergexpres nummer 6
- 08-01: Luizenkammen.
Rest ons nog u fijne decemberfeesten te wensen!
Met vriendelijke groet,
Het team van Basisschool De Zilverberg
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Herinnering vrijwillige ouderbijdrage en appel/fruitgeld.
Denkt u nog aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage ( € 27,00) en het fruitgeld (€ 16,00) per kind.
Graag overmaken aan de Ouderraad o.v.v. naam kind en de groep.
NL11RABO014.13.01.988 t.n.v. Oudervereniging De Zilverberg.

OVERIGE BERICHTEN

OPROEP KINDEREN DIE MEE WILLEN SPELEN IN TONEELSPEL KERSTAVOND 24 DEC IN DE KERK
Op kerstavond (24 december) om 19.30 uur is er in de kerk van Overasselt een gezinsviering.
Traditiegetrouw beelden we het kerstverhaal met alle kinderen die daar belangstelling voor hebben, uit. We
zijn op zoek naar ridders, engeltjes, een Jozef, een Maria, herders, die allemaal maar een paar zinnen
hoeven te zeggen. Meestal worden de rollen van ridders en engeltjes ingevuld door kleuters. Niets moet,
alles mag! We willen graag 3 x repeteren vooraf: donderdag 13 december 15.15 uur in de kerk, donderdag
20 december 15.15 uur in de kerk en zaterdag 22 december om 15 uur in de kerk. In principe zorgt elk kind
voor kleding passend bij de rol die hij invult. Gezien het feit dat het meestal op kerstavond druk is in de kerk,
is het wellicht een tip om ruim om tijd aanwezig te zijn. Als je belangstelling hebt mee te doen, meld je dan
uiterlijk zondag 9 december aan bij Victorien Puplichuisen (06-29520347) of Jet (0652400353).

Gemeente Heumen
Beste inwoner van de gemeente Heumen,
vuurwerk met oud en nieuw! Voor de één een mooie traditie, voor de ander alleen maar overlast.
D66 Heumen heeft tijdens een "In Gesprek Met" actie op zaterdag 22 september een kleine peiling
gehouden in het winkelcentrum in Malden. Daaruit bleek dat er verschillend gedacht wordt over dit
onderwerp en er aanleiding is om een uitgebreidere enquête te houden.
Hoe denkt de Heumenaar over vuurwerk tijdens oud en nieuw? Wat willen we? Is er een breed gedragen
voorkeur? Zijn er creatieve oplossingen te bedenken voor de eventueel ervaren overlast?
We stellen het zeer op prijs als u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Middels deze enquête willen
we de voorkeuren en wensen in beeld brengen van de inwoners van de gemeente Heumen.
De resultaten van deze enquête, en een eventueel vervolg in de vorm van een thema-avond of politiek café,
worden binnen een aantal dagen na afloop van de enquête via de website (heumen.d66.nl) en
facebookpagina (facebook.com/D66Heumen/) van D66 Heumen en andere media bekend gemaakt.
De enquête is geheel anoniem en de antwoorden zijn dus niet naar een persoon te herleiden. De vragenlijst
kan ingevuld worden tot en met 15 november 2018.
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, maar wel graag uw mening wilt laten horen, ga dan naar:
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https://www.tinyurl.com/vuurwerkheumen
Kent u andere mensen die graag hun mening over dit onderwerp willen geven? Deel dan gerust deze e-mail!
Bedankt voor de moeite en met vriendelijke groet
Bernadette Smelik, namens D66 Heumen
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