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Even bijpraten;
De meivakantie ligt alweer achter ons. De komende negen weken richten we ons op de onderwijsdoelen van
de leerlingen, de nieuwe Jeelo projecten, de SCOL-vragenlijst en afscheid van groep 8 en nog veel meer. De
SCOL-vragenlijst geeft ons twee keer zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in groep
3 t/m 8. Op basis van deze gegevens stellen we individuele of groepsdoelen. Kortom een mooie
onderwijsperiode!

Bedankt voor alle hulp tijdens de koningsspelen!
Het was koud maar iedereen geeft genoten!

St. Maarten in andere vorm?
We gaan onderzoeken of het mogelijk is om St. Maarten echt op 11 november te vieren. Enerzijds omdat dit
dan de echte datum is, anderzijds omdat november een erg drukke maand is achter de schermen op
school.
Hierdoor kijken we naar andere ketenpartners die de organisatie over kunnen nemen. We zijn hierover in
gesprek met de ouderraad, de pastoor, kidsclub Overasselt en wellicht zijn er nog meer mogelijkheden.
Uiteraard is ons plein een mooi vertrekpunt van de route en ook het gebruik van de hesjes, het draaiboek en
dergelijke is mogelijk. Heeft u een goed idee omtrent Sint Maarten? Dan kunt u contact opnemen met een
van de leden van de ouderraad of met directie@zilverbergoverasselt.nl
Formatie 2019-2020
Door het vrijkomen van de werkdrukgelden is het mogelijk om komend schooljaar opnieuw met acht groepen
te werken. Afgelopen jaar is dit gelukt door een extra financiële impuls van stichting SPO Condor. Het
komend jaar lukt dit door de werkdrukgelden die toegezegd zijn na de stakingen. Naast twee groepen 1-2
blijven de groepen 3 t/m 8 homogeen. Hierbij blijft uitwisseling van leerlingen tussen groepen mogelijk en
intensieve samenwerking tussen groepen.
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Nieuw Jeelo-thema: Omgaan met de natuur.
Natuur vind je in het klein: in de tuin, in het park, in de berm en de sloot. En in het groot: in de zee, in het bos
en op de hei. In dit project onderzoeken kinderen planten en dieren en hun omgeving, waardoor ze kennis
opdoen over de natuur.
Het doel van dit project is dat kinderen leren dat planten en dieren afhankelijk zijn van elkaar. Ze leren ook
dat mensen niet zonder planten en dieren kunnen leven. Ze beseffen dat we daarom zuinig met de natuur
moeten omgaan.
In de groepen gaan we aan de slag met zaadjes, stekjes, en plantjes. De handen gaan in de aarde en de
groene vingers kunnen los!
Ook wordt de koppeling gemaakt naar de dieren en naar milieu en recyclen. Zo gaan de groepen 7- en 8 een
bezoek brengen aan de ARN en bezoeken verschillende groepen een heuse imker.
Kortom het wordt een praktisch en leerzaam project! Over het verloop- en de afsluiting van het project
houden wij u verder op de hoogte.

Leerlingenraad
Wat doen wij in de leerlingenraad ?
We bespreken wat wij beter willen doen en wat er nieuw op school moet komen.

Wij hebben het nu over de bibliotheek.
We gaan boeken voor kinderen met dyslexie bestellen.
Nu zijn we bezig om een sponsorloop te organiseren. Daarvoor hebben we hulp nodig dus meld je aan bij
Mart, Emilia of Dione!
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Overige berichten;
Jeugd Avond 4 Daagse Malden
Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 is het weer zo ver, de start van de Jeugd Avond 4 Daagse in
Malden. Voor deze 4 dagen zijn wij opzoek naar enthousiaste papa’s, mama’s, ooms, tantes, opa’s, en
oma’s die vrijwilliger willen worden. Dit jaar organiseren wij alweer de 60ste Jeugd Avond 4 Daagse met een
groep van ongeveer 50 vrijwilligers. Helaas merken wij dat deze groep steeds kleiner begint te worden. Als
wij met z’n alle willen dat de Jeugd Avond 4 Daagse blijft bestaan hebben we jullie hulp dus hard nodig. Wij
zoeken mensen die limonade willen schenken, snoep en fruit willen uitdelen maar vooral mensen die
verkeersregelaar willen worden. Als je verkeersregelaar wilt worden krijg je van ons de online training van
ongeveer 30 min gratis aangeboden!
We verzamelen elke dag om 17.30 en rond 20.30 sluiten we de dag weer af. Kun jij één of meer van deze
dagen helpen? Laat het ons dan weten! Je kunt een mail sturen naar: hansjanssen@jeugd4daagsemalden.nl
Bedankt namens het comité Jeugd Avond4Daagse.
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