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Even bijpraten: 
 
In december bruist een school van top tot teen, pepernoten en kerstbomen wisselen elkaar af in een 
sneltreinvaart en leerkrachten proberen de focus te houden op het geven van de normale lessen. Het is een 
sfeervolle tijd waarin we ook veel gebruik maken van u als ouder. De afgelopen weken zijn de ouderraad en 
versierouders al druk geweest met het Sinterklaasfeest. Afgelopen zaterdag is het schoolplein schoon 
geblazen en zijn de lei-linden gesnoeid. Ondertussen is het kerstkoor al gestart dit jaar ook met behulp van 
ouders. U begrijpt onze dank is groot! We vinden het gezellig als u, komt meezingen bij de intocht van 
Sinterklaas op het schoolplein a.s. donderdag. Wij wachten om 8.30 uur vol spanning op het plein. 

Vrijwillige ouderbijdrage:  
Veel van bovenstaande activiteiten doen we met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage. Tevens het 
schoolreisje, de versnapering bij de carnaval, sportdag en zo nog veel meer. Op dit moment mist de 
ouderraad nog van een aantal gezinnen de bijdrage. Hoewel het om een vrijwillige bijdrage gaat, betreft het 
nu een groep van 25 gezinnen. Dat is voor een school met 180 leerlingen een flink aantal. Het is fijn als u 
hier nog even naar kijkt.  

Lestijden in december: 
• 5 december gewone tijden 

• 6 december gewone tijden 

• 12 december continurooster, alle leerlingen hebben les tot 14.00 uur en eten een boterham op school. 

• 19 december 12.00 uur uit en in de avond kerstviering, locatie: de kerk. 

• 20 december 12.00 uur alle leerlingen kerstvakantie 

Kerstviering:  
Kerstviering  
Op donderdag 19 december 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. De viering zal rond 19.00u afgelopen zijn. De OR zorgt net als vorig jaar voor een 
gezellige kraam met drinken en lekkers (buiten voor de kerk, indien mogelijk).   
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.  
Kerstontbijt  
Vrijdag 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 u kunt invullen wat uw kind meeneemt. Let op: kleine hoeveelheden, zodat we zo 
min mogelijk weg hoeven gooien daarna. Het gaat om het samenzijn, niet om het eten.  

https://www.voedselbanknijmegen.nl/
https://www.voedselbanknijmegen.nl/
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We maken er samen weer een mooie Kerst van in en rondom school!  
De kerstwerkgroep  
Sharon, Bram en Susanne  

Boekenmarkt weer groot succes!  
Voor de herfstvakantie zijn er weer heel wat boeken 
verkocht/gekocht op onze boekenmarkt.  
Daardoor zijn thuis de boekenkasten weer aangevuld én die 
van school. We hebben een groot aantal nieuwe boeken 
aangeschaft. Voor ieder wat wils! 

 

 

 

 
Oproep: oude fiets t.b.v. gymlessen: 

Als groep 5 t/m 8 naar de gymzaal gaat, gebruikt het leerkrachten-team  
en onze studenten een fiets van school.  

Wij zoeken nog een extra fiets, eventueel tegen een kleine vergoeding. 

 

 
Jeeloproject afronding: 
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en blij 
bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep?  
Hier hebben de kinderen de afgelopen periode, via het Jeelo project “zorgen voor jezelf en anderen”, aan 
gewerkt. We sluiten dit project in de eigen groepen af d.m.v. verschillende presentaties en gezonde hapjes. 
Schaatsen voor scholen in Heumen!:    
Op donderdag 19 December 2019, zijn wij uitgenodigd te gaan schaatsen. De 
gemeente Heumen regelt het vervoer en de organisatie van dit wintersfestijn. 

• Van 09.00-10.00 uur       groep 4 en 8   

• Van 10.00-11.00 uur       groep 7 en 7      

• Van 11.00-12.00 uur       groep 6                

 Hierbij worden de volgende adviezen gegeven: Belangrijk! 
• Het aan en uittrekken van de schaatsen zitten in de tijdblokken. 

• Handschoenen is tijdens het schaatsen verplicht en hier moeten de kinderen zelf voor zorgen. 

• Laat de kinderen zoveel mogelijk EIGEN schaatsen mee brengen, geen noren. 

 
Namens het Zilverberg-team, 
Lonneke Hubers-Bongaerts 
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Yoleo is een aantrekkelijke online leesomgeving. De basis is een goed gevulde digitale boekenkast. 
Leerlingen kunnen de boeken zelfstandig lezen of beluisteren en meelezen: een soort karaokelezen. En nu 
komt het: als kinderen een Yoleo-account aanmaken kunnen ze leespunten verdienen. En met die punten 
hun eigen virtuele kamer inrichten. Dit werkt motiverend en maakt (door)lezen extra leuk. Op school en thuis. 
Je kunt Yoleo gebruiken via de PC of via de app op de iPad. 
 
Het aanmaken van een Yoleo-account is vanaf nu gratis voor jeugdleden van de bieb. 
 
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb, met toestemming van hun ouders uiteraard. Meer info op 
www.obgz.nl/lidworden. 
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