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Even bijpraten;
Zilverberg in het nieuws:
Vorige week hebben we bezoek gekregen van de Burgermeester, de commissie Market Garden, leden van
Woord in beeld en de pers. Zowel de Gelderlander als TV Gelderland waren op school om de onthulling van
het nieuwe logo “Overasselt Market Garden” bij te wonen. www.omroepgelderland.nl/nieuws/2410245/lesover-Marker-Garden-in-Overasselt-er-viel-een-parachutist-door-het-dak-van-mijn-huis.
In de groepen is aandacht besteed aan het thema en hebben zij een gastles gehad van “Woord in beeld”. Na
de zomer gaan wij hier uitgebreid aandacht aan besteden tijdens ons eerste Jeelo project. In de krant staat
dat dit al geweest is.
Jeelo: zorgen voor de natuur.
U kunt in de groepen, met name voor de ramen, al verschillende stekjes en plantjes op kweek zien.
Daarnaast zijn er wilde bloemen in de planten perken gezaaid door groep 6. De educatieve bezoeken richten
zich op het kabouterpad, een bezoek aan de Heemtuin en een bezoek aan de
imker.
Personeelsnieuws:
Voor de zomervakantie gaat Bea Erkens met pensioen. Zij heeft jaren als
onderwijsassistent gewerkt op de Zilverberg, waarbij de laatste jaren met
name in de groepen 1-2. Als team nemen wij op een gezellige middag bij haar
thuis afscheid. Een groots afscheid op school wil Bea niet, daar geven we
uiteraard gehoor aan. Toch willen wij in deze nieuwsbrief onze dank uiten
voor de fijne samenwerking! Bea geniet van alle mooie dingen die je gaat
ondernemen.
Fietsexamen groep 7:
Dit jaar is er achter de schermen een enorme verandering geweest in de voorbereiding op het fietsexamen.
De route is grondig gecontroleerd, beter aangegeven, VVN maakt scoren mogelijk via een app voor de
controle posten. In ieder geval is de verkeersgroep er druk mee geweest: dank voor alle hulp!
Belangrijke data;
10-06:
2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij.
01-07:
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
02-07:
uitzwaaien groep 8 door groep 1 t/ 7, 14.45 uur.
04-07:
09.00-10.00 uur, film groep 8 kijken.
11.00-12.00 uur, kennismaken nieuwe groepen.
05-07:
12.00 uur start zomervakantie
Groet, namens het Zilverberg team
Lonneke Hubers-Bongaerts
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Tuingereedschap gevraagd!
Heeft u misschien nog goede tuinmaterialen of gereedschap thuis liggen, waar u niets meer mee gaat doen?
Voor onze moestuin op school zoeken we nog enkele zaken. We hebben een mooi bedrag subsidie van de
provincie gekregen, maar daar kopen we liever andere (groene) voorzieningen voor.
Kijk ns op zoek in de donkere hoekjes van de garage of kijk eens bij opa in zijn
schuur, misschien heeft u wel:
pot- of tuingrond in zakken? een goede schoffel of schop? emmers en gieters!
een regenton? grote zakken of opvouwbakken voor bladeren? harken en
bezems? een goede tuinslang of koppelingsstukken van Gardena?
Snoeischaren?

Verder willen we de bijen en andere
insecten helpen met onderdak. Voor het
maken van insektenhotels kunnen we nog
goed (niet te grote) ,niet geïmpregneerde, plankjes gebruiken. Ook
hamers, schroevendraaiers en spijkers en schroeven zijn heel welkom!
En wie kan er pallets voor de compostbak leveren?

We horen het graag! alvast
bedankt;
de Tuingroep

Overige berichten;
De OJO-inschrijvingen zijn weer geopend
Lieve kinderen, beste papa’s en mama’s,
Het zonnetje schijnt weer langer, de meivakantie is ook al geweest en de
zomervakantie komt er gelukkig weer aan! Dat betekent dat de OJO weer
voor de deur staat. De OJO is een week vol met leuke activiteiten in het
bos, toneelstukjes, een spelkamp en een gezellig kampvuur om de week
mee af te sluiten. Doen jullie dit jaar ook weer mee?!
De OJO zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie van 12 t/m 16 augustus 2019. Inschrijven
kan via de website: www.ojo.nl/inschrijven. De ouderbijdrage zal dit jaar ook weer 15 euro bedragen. Wij
hopen jullie allemaal te zien bij de OJO!
Groetjes,
De hoofdleiding
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Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek
Het Donders Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit) is op zoek naar enthousiaste kinderen van 8
t/m 10 jaar oud die het leuk en interessant vinden om mee te doen met wetenschappelijk onderzoek. Hier
willen we onderzoeken wat eten met je hersenen doet en met hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken
vragen we je ouders een vragenlijst in te vullen over jouw eetgewoontes en
gebruiken we een leuk computerspel waarin je opdrachten uitvoert in een virtuele stad. Dit zul je vijf dagen
achter elkaar, een half uur thuis spelen. Voor en na de training kijken we naar je hersenen terwijl je het spel
in een MRI-scanner speelt, een apparaat waarmee we plaatjes kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen
we kijken of er wat veranderd is in je hersenen door het spelen van het spel!
Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met ons door te
mailen naar ‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer informatie.

Word lid van de Kangoeroe Klup van ONA
Vanaf volgend seizoen start korfbalvereniging ONA met een Kangoeroe Klup.
De Kangoeroe Klup is een gezellige club voor kinderen van 3 t/m 6 jaar waar je lekker kunt sporten en
spelen met leeftijdsgenootjes. Elke 3 weken wordt er een kangoeroetraining georganiseerd waarin we veel
leuke spelletjes doen met ballen, pionnen, hoepels, skippyballen en nog veel meer.
Voor maar 25 euro per jaar mag je onbeperkt komen spelen en krijg je een gratis kangoeroe klup t-shirt.
Op woensdagmiddag 19 juni van 13.15 – 14.00 organiseert ONA een inloop kangoeroetraining op sportpark
de Passelegt. Alle kinderen mogen mee komen doen om te kijken of ze het leuk vinden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Meggy van Elk, tel: 06-12201461 of via jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl
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