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Even bijpraten;

Koffieochtenden:
Tijdens de koffieochtend kunnen ouders diverse vragen stellen m.b.t. De Zilverberg en haar organisatie en
onderwijs. Soms is het ook gewoon een plek om andere ouders te ontmoeten onder het genot van een kop
koffie of thee. Vier keer per jaar is er van 8.30 uur tot 9.30 uur op verschillende dagen een koffieochtend
gepland. Op deze manier hopen we een passende dag te bieden in ieders werkweek.
De ouders die tot nu toe langs gekomen zijn, geven aan het prettig te vinden als er ook thema’s aankondigt
worden. De eerstvolgende koffieochtend (woensdag 15 mei) zal er o.a. zal iets te zien zijn m.b.t. Jeelo
onderwijs.

Eindrapport interne Audit ontvangen:
Wij zijn erg trots op het verslag van de interne audit. We krijgen complimenten gericht op onze roosters,
planningen en doelmatigheid betreffende het bijstellen van het onderwijsprogramma naar behoeften van
leerlingen. Daarnaast heeft het auditteam een prettige en leergierige werkomgeving aangetroffen.
Aandachtspunt is het leesrijk aankleden van alle lesomgevingen. We vragen het auditteam hierin nog verder
advies. Daar wij ook graag wat rustig ingerichte ruimten in school willen behouden. Het audit verslag
verschijnt deze week op de site bij het item: kwaliteit.

Bijna 4 jaar?
Wij vinden het fijn als je bij ons op school komt!

Op de website is het inschrijfformulier te vinden.
Alle startende ouders en leerlingen wordt een intake met rondleiding aangeboden.
Wilt u vrijblijvend komen praten en een kijkje nemen: maak gerust een afspraak met
Directeur Lonneke Hubers-Bongaerts.
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Carnaval op De Zilverberg:

Carnaval op de Zilverberg!
•
•
•

1.

Leerlingen hoeven geen drinken mee te nemen naar school;
Als uw zoon of dochter allergisch is voor ontbijtkoek, chips of drop,
geeft u dan iets lekkers mee wat op school opgegeten kan worden?
Confetti mag thuis gelaten worden, wij zorgen voor de versiering!

Programma carnavalsochtend:
Na het luiden van de bel gaan de leerlingen bij de leerkracht staan op het plein. De
nummers van de groepen hangen op de ramen. Vervolgens wordt er op aanwijzing
een stoet gemaakt.

2.

We lopen achter de prinsen en de dansgarde in een optocht naar het huis van
prinses Tess.
De kleuters lopen voorop, zij bepalen ons tempo. Bij het huis van prinses Tess
nodigen we haar uit om mee te gaan naar het feest op de Zilverberg.
Mocht u aan willen sluiten, dat kan! Ouders en leerkrachten lopen mee in
veiligheidshesjes. Er rijdt een auto met muziek mee.
De route is als volgt: We gaan via de Zilverbergweg naar de Kruisbergsestraat en
eindigen bij het huis van prinses Tess op het Schappeveld.

3.

Bij terugkomst op school gaan we naar de eigen groep en daarna komen we
allemaal samen in de aula met de prinses en de prinsen.
Na de pauze is er een spelletjescircuit in de groepen, zoals we dat eerdere jaren
ook gedaan hebben. De leerlingen van groep 8 helpen in de onderbouw. Groep 4
t/m 7 heeft een gemengd spelletjescircuit. Uiteraard helpen er ook veel hulpouders
en ouderraad ouders mee!

4.

5.

12.00 wensen we iedereen een heel fijne vakantie! Alaaf!!

We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen bij de optocht en/of het spellencircuit.
Mocht u willen helpen op deze dag, geef het dan even door bij één van de leerkrachten.
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Aangekondigde landelijke staking 15 maart:
Er is een landelijke staking aangekondigd door verschillende vakbonden op vrijdag 15 maart aanstaande.
Leerkrachten geven op persoonlijke titel aan of zij gebruik maken van het stakingsrecht. Op basis van het
huidige aantal stakers gaat de Zilverberg dicht. Het doel van de staking is ruchtbaarheid geven aan het grote
leraren tekort en het terugdringen van de werkdruk. Leerkrachten zijn trots op hun vak en willen dat het
beroep weer aantrekkelijker wordt. Waardoor het aantal leerkrachten weer toeneemt.
I-pads in de groepen 1-2:
De leerkrachten van groep 1-2 hebben deze nog niet in kunnen zetten. Apple-education is bezig met een
aantal aansturingsproblemen gekoppeld aan de Heutink software.
Voortgang Jeelo- project “leren van personen van vroeger”
Heeft u al mooie indrukken voorbij zien komen op de parro-app? In school zijn prachtige schilderijen in
wording te bezichtigen. Er zijn houten VOC-schepen van groep 6, Mind-maps, de levensgrote nachtwacht bij
groep 3, informatie over de babytijd (de ‘vroeger’ periode bij de groepen 1-2). Wederom veel hulp van ouders
en opa’s/oma’s en andere betrokkenen waarvoor hartelijk dank!
U kunt de vorderingen bekijken bij het open podium van:
- Woensdag 20 februari 11.15-12.15u groep 1-2 A, 4 en 5.
- Donderdag 21 februari 14.00-15.00u groep 1-2 B, 6 en 8.
- Vrijdag
22 februari 11.15-12.00u groep 3 en 7.

Tip:
We zien behoorlijk wat leerlingen zonder fietsverlichting in de ochtend aankomen op school. Kijkt u hier even
naar?

OVERIGE BERICHTEN

Zaaidag op zondag 14 april 2019
Op de zondag voor Pasen, Palmpasen, organiseert Museum De Lage Hof een zaaidag. Op deze dag is van
alles te beleven voor grote en kleine mensen.
Er worden allerlei soorten vogels en kleine dieren zoals konijnen of cavia`s tentoongesteld. Er zijn kuikentjes
en lammetjes te zien, en voor de kinderen verschillende activiteiten georganiseerd zoals ponyrijden,
knutselen met hout of mos, en het zaaien met tuinkers. Maar het allerleukste is toch wel de kleine
dierenshow! En daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Heb je bijvoorbeeld een hond, poes, konijn, cavia,
hamster, parkiet of een klein geitje? En mag je die meenemen? Dan ben je van harte uitgenodigd om dat dier
te komen showen! Misschien kan jouw dier ook wel een kunstje, dat mag je allemaal laten zien.
Naast al deze leuke dingen is er ook een wedstrijd waarbij het erom gaat wie de zwaarste pompoen kan
kweken, verkoop van planten en nog veel meer!

3

4

5

