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Even bijpraten;
Verkeer rond school:
Door verschillende leveranciers en bouwbedrijven die De Zilverberg de komende periode bezoeken, zijn wij
wederom extra gericht op de veiligheid van onze leerlingen. We proberen alle afspraken zoveel mogelijk
buiten de aankomst en vertrektijden van onze leerlingen te plannen. Helaas laat het verkeer en de werktijden
van onze bezoekers, dit niet altijd toe.
Wij begeleiden de auto’s en het parkeren op het plein en bespreken deze momenten met leerlingen. De
afspraak “rode pion” is let op, blijf op afstand! Blijft een goede strategie.

Daarnaast willen we u vragen, nu het mooier weer wordt, vooral met de fiets of lopend naar school te komen
of de parkeervakken te gebruiken. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dank u wel!
Muziekproject groep 5:
Vanavond laten de leerlingen van groep 5 het eindproduct horen van de weken waarin zij gewerkt hebben
aan muziek. In samenwerking met KNA Overasselt, is er hard gewerkt op slag en blaasinstrumenten. Wij
hopen op deze manier dat meer kinderen in aanraking komen met muziek en wellicht zich willen aansluiten
bij de muziekvereniging of lessen willen volgen. De wethouder zal vanavond aanwezig zijn bij het afrondende
concert tijdens in het Verenigingsgebouw. De leerlingen hebben zelf uitnodigingen en flyers gemaakt: komt u
ook? 19.00 uur in de grote zaal!
Jeelo:
Tot aan de meivakantie werken we aan het project: inrichten van je eigen omgeving, in de onderbouw wordt
druk gebouwd in de bouwhoek en vanaf groep 3 t/m 8 werken leerlingen samen aan de volgende items:

Hierna volgt het project: Omgaan met de natuur. Wederom zullen er een aantal groepen in samenwerking
met ‘De Buurderij’ aan de slag gaan. Daarnaast zal er in diverse groepen gezaaid worden, ook de paarden
lopen alweer achter onze school te grazen.
Eindtoets groep 8: 16 en 17 april 2019, Tijdens de cito eindtoets zullen de groepen 6 en 7 goed voor de
groep 8 leerlingen zorgen door extra rustig te werken op de gangen. Ook het pauzerooster zal er anders uit
kunnen zien. De leerkrachten van groep 8 spelen in op de behoefte van groep 8 gedurende de toetsperiode.
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(Inspanning en ontspanning). In tegenstelling tot eerdere jaren zal de toets geen 3 maar 2 dagen duren,
voortkomend uit landelijke aanpassingen.
Wij wensen onze groep 8 een goede toets en veel succes!

Op vrijdag 12 april wordt op onze school Koningsdag gevierd. We gaan deze dag allerlei leuke spellen doen
op het schoolplein dat gehuld zal zijn in de kleuren van Nederland. Ook de kinderen mogen een outfit aan
doen in het rood-wit-blauw en/of oranje!
We zullen de ochtend starten met een heerlijk schoolontbijt. De kinderen nemen hiervoor zelf een bord,
beker en bestek mee, voorzien van naam. Het ontbijt zelf wordt verzorgd. Na het ontbijten zullen we buiten
dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen dat dit jaar de titel ‘Pasapas’ heeft. Dit lied kunt u vanaf 15
maart online vinden.
Na het swingen en zingen zullen de kinderen van groep 1 t/m 3 verschillende spellen doen onder begeleiding
van ouders. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan ook spellen doen, die door ouders en
leerkrachten uitgelegd/begeleid worden. Groep 1 t/m 4 is om 12.00u uit en kunnen dan van hun vakantie
gaan genieten. De groepen 5 t/m 8 gaan ’s middags verder met hun ‘koninklijke programma’.
Om 15.00u kunnen ook zij vakantie gaan vieren.
Wat leuk dat we zoveel aanmeldingen hebben gekregen van ouders die willen helpen! Dank daarvoor!
Koninklijke groet,
namens Team Zilverberg,
Evelyn, Bram en Susanne
Reminder:
Vrijdag 19 april a.s. is het Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn deze dag vrij!

Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Twee leden zijn recent na trouwe dienst gestopt met hun OR werkzaamheden. Daarom is er plek voor
nieuwe ouders die graag willen helpen met het organiseren van verschillende activiteiten voor de kinderen
van de Zilverberg.
We vergaderen ongeveer zes keer per jaar en werken samen met het team van de Zilverberg om alle
activiteiten voor te bereiden en goed te laten verlopen. Tijdens de activiteiten zelf hebben we meestal hulp
van hulpouders. Op de website van de Zilverberg staan de notulen van de OR vergaderingen, daar kunt u
eens lezen waar we zoal over praten. Hier is ook de presentatie te vinden die we aan het begin van dit
schooljaar op de ouderavond hebben gegeven.
Interesse? Vragen?
Meld je dan bij een van de huidige OR leden
of neem contact op met voorzitter Marieke Jansen (tel 06-20542801)
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Bericht vanuit de kerk;
Beste kinderen en hun ouders, ( voor Heumen, Overasselt en Nederasselt)
De kinderkaravaan is deze keer in Overasselt op zondag 7 april om 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk.
Het zal een vrolijk viering zijn waarin we weer een stukje horen over het verhaal van Mozes. Het is een
viering voor kinderen en hun ouders. Zeker voor eerste communicanten en vormelingen maar natuurlijk voor
iedereen. Ben je er nog niet geweest?? Kom dan even meevieren!!!
Namens de parochie, Pastor Aloys
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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!
KION, overblijven:
Wij willen ons even voorstellen, Wij zijn Cora, Marga en Maria.
Wij werken met veel plezier als overblijfkracht op de Zilverberg in Overasselt.
Een van de dingen die we onder andere met de kinderen hebben gedaan is het maken van totempalen welke
te bewonderen zijn in de aula van de school.

Mijn naam is Marga, ik ben de overblijfkracht van groep 1-2.
Ik doe dit werk al 36 jaar. Ik woon in Overasselt.
Hiervoor heb ik 15 jaar op een school in Wijchen gewerkt. Nu werk ik met veel plezier in Overasselt.
Mijn kleindochter zit hier in Overasselt op school.
Gisteren heb ik een voetbalboek met plaatjes verloot in groep 3-5 de winnaar was Janneke.
Mijn naam is Cora ik woon in Wijchen.
Ik heb hiervoor gedurende 7 jaar in Wijchen op school gewerkt en nu sinds 2 jaar werk ik met veel plezier in
Overasselt.
Ik ben overblijfkracht van groep 5-6.
Gisteren heb ik met een aantal collega’s onze kast met spellen en knutselspullen opgeruimd zodat we als het
regent en we binnen moeten blijven weer volop geknutseld en gespeeld kan worden.
Mijn naam is Maria ik ben 63 jaar en woon in Overasselt.
Voordat ik hier op school ging werken heb ik gedurende 7 jaar voor een autistische jongen gezorgd.
Nu werk ik met veel plezier op de Zilverberg.
Ik sta tussen de middag op het voetbalveld op school met jongens en meisjes uit groep 5-6-7-8.
Ik ben overblijfkracht van groep 7-8.
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