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Even bijpraten:

Wij hopen dat iedereen genoten heeft van de voorjaarsvakantie, tijdens de carnaval, op skivakantie of
gewoon lekker thuis ontspannen!
We kijken terug op een geslaagde carnavalsochtend op De Zilverberg en willen graag alle hulpouders,
vrijwilligers van de carnavalsvereniging en onze jeugdraad van elf, de senaat, de narretjes, pages en
jeugdprinses hartelijk danken voor dit mooie feest!
Tevredenheidsonderzoek:
Deze week wordt het verplichte tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8
afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de landelijke vragenlijst van Vensters.nl, deze is gekoppeld aan de
website www.scholenopdekaart.nl en maakt een direct vergelijk mogelijk met andere soortgelijke scholen in
Nederland. Deze feedback combineren wij met de data die we krijgen vanuit de SCOL-vragenlijsten en
passen daar, indien nodig, ons pedagogisch beleid verder op aan.
Interne audit februari 2020
Donderdag 20 februari 2020 is het follow-up bezoek van het audit-team geweest. Zij hebben
onderzocht of de handelingsadviezen van het voorjaar 2019 ter harte zijn genomen. Met
trots kunnen wij zeggen, dat we ook dit jaar een goed ontwikkelde school hebben kunnen
laten zien, met een gedegen leerlingenzorg, groepsklimaat en toekomstbestendige manier
van werken. Het advies wat we nu hebben ontvangen ligt in het verlengde van ons jaarplan:
borgen wat er nu gaande is, ten tijde van een instabiel leerkrachten bestand. Wij merken dat de
teamsamenstelling de afgelopen jaren steeds aan veranderingen onderhevig is en dit vraagt sturing op
inhoud en overdracht. Het audit verslag van de vorige keer treft u al op de website bij “kwaliteit” zodra het
auditverslag van deze “follow-up” binnen is, plaatsen wij ook deze op onze website.
Studenten op de Zilverberg:
Vanaf dit moment wisselen er studenten van stageplaats binnen school en nemen we afscheid van Mathijs
onze lio-student uit groep 8. Wij wensen hem veel succes met afstuderen!
In onderstaand schema kunt u zien welke pabo studenten er in welke groep blijven. Studenten van het ROC
of snuffelstage vanuit de middelbare school nemen we niet op in dit schema. Zij stellen zich alleen voor
indien de stage wat langer duurt en gericht is op werken met leerlingen.
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Gevonden voorwerpen:

Onze bak met gevonden voorwerpen is nu vol:
Mist u bekers, sjaals, handschoenen, jassen en vesten?
Kijk gerust even in de koffiekamer... over twee weken
brengen we de spullen naar “Vintage en more”.

Analyse tussenopbrengsten cito:
De rapporten van de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 zijn voor de vakantie meegegeven, daarover heeft u
deze week contact met de leerkrachten. Daarna volgt de analyse op groepsniveau. De leerkrachten
analyseren voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, begrijpend luisteren en rekenen de
scores en bekijken welk aanbod de komende maanden centraal zal staan. Dit zetten zij af tegen de
methodetoetsen en de observaties uit de groepen. Vervolgens presenteren zij aan de IB-er hun plannen,
zodat deze de doorgaande lijn in school in de gaten kan houden.
In het totaalbeeld van de Zilverberg zien wij een stabiele ontwikkeling m.b.t. rekenen, daar zijn wij tevreden
over. Wij zien een groei m.b.t. begrijpend lezen en technisch lezen. Met name het programma BOUW! toont
hier zijn positieve bijdrage. De spellingsresultaten wisselen per groep, dit vraagt een diepte analyse die wij uit
gaan voeren.

Processierups:
De gemeente heeft ons 4 vogelkasten gegeven ter bestrijding van de processierups het komend voorjaar.
Twee hangen er inmiddels al aan de bomen, de andere 2 volgen zo spoedig mogelijk. Door de zachte winter
verwachten wij meer overlast. Hierover zijn opnieuw contacten gelegd met de gemeente omdat wij vorig jaar
niet tevreden zijn geweest over de wijze van bestrijding.
Met vriendelijke groet,
Namens het Zilverbergteam Lonneke Hubers-Bongaerts
Even voorstellen;
Hallo,
Mijn naam is Tim van den Heuvel, en ik ga na de vakantie stagelopen in groep 4. Nu was mij verteld dat ik
voor de nieuwsbrief een stukje moet schrijven. Bij deze dat stukje:
Hallo! Mijn naam is Tim van den Heuvel, ik ben 19 jaar oud en ik mag aankomend halfjaar stage gaan lopen
in groep 4. Ik heb er erg veel zin in! Ik zit op de Pabo in Nijmegen, in het eerste jaar. Ik heb hiervoor een jaar
ALPO gedaan, maar dat paste uiteindelijk toch niet bij mij. Ik mag gaan stagelopen op op de maandag en de
dinsdag.
Hopelijk tot ziens!
- Tim
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Overige berichten:
trainingen Rots en Water
gedragsspecialist, autismespecialist,
oplossingsgerichte therapie
www.one2berotsenwater.com

De groepstraining Rots en Water is een uitstekende training voor kinderen die:
-

Het lastig vinden om voor zichzelf op te komen.
Het niet goed lukt zijn/haar eigen grenzen aan te geven.
Het moeilijk vinden de grenzen van een ander te herkennen.
Vaak geen ‘nee’ durven te zeggen.
In sommige situaties te weinig zelfvertrouwen voelen.

Als u dit herkent, is een training Rots en Water wellicht iets voor uw kind. One2Be verzorgt deze
psychofysieke training, die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties en weerbaarheid. Terwijl
kinderen oefeningen en spellen met elkaar doen, afgewisseld met korte momenten van reflectie, ervaren zij
wat het effect en de invloed is van hun lichaamstaal, stemgebruik en mimiek op de reacties van anderen en
hoe zij op een goede manier voor zichzelf op kunnen komen. Zo leren zij bouwen aan zelfvertrouwen.
Het Rots en Waterprogramma is een wetenschappelijk effectief bewezen methodiek en het heeft zijn
effectiviteit bewezen bij het voorkomen en aanpakken van pesten.
De training bestaat uit acht lessen van een uur waarvan de zesde les een ouderles is en wordt gegeven door
Janine Rietveld. Meld je aan via one2berotsenwater@hotmail.com of neem eerst een kijkje op:
www.one2berotsenwater.com.
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