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Even bijpraten:  
 
Wij zijn weer begonnen! Met een protocol wat frequent bijgesteld wordt vanuit Den Haag, kinderen die blij 
zijn weer naar school te gaan, studenten en leerkrachten die proberen de draad weer op te pakken...kortom 
beweging in school! FIJN! We merken dat het bouwen aan groepsdynamiek goed en soepel verloopt, 
leerlingen maken een ontspannen indruk. De afstemming met KION verloopt soepel, de afspraken die we in 
de vakantie en daarvoor met elkaar gemaakt hebben lijken goed op elkaar aan te sluiten. 
Maar hoe mooi het ook klinkt, kinderen helpen op 1,5 m afstand is lastig, ouders allemaal laten wacht op een 
heel klein plaatsje buiten de poort kan niet.... Zo ontstaan er gedurende de eerste 2 dagen grote en kleine 
vragen....voor alles komt steeds weer een oplossing. Toch hopen wij dat het gewone schoolrooster gauw 
weer uitgevoerd mag/kan worden. 
Tot zover corona, misschien bent u ook wel toe aan een gewone “ouderwetse” Zilverbergexpres, met wat 
kleine onderwerpen, dus bij deze: 

Thuiswerkopdrachten hoe zat het ook alweer?: leerlingen krijgen 
thuiswerkopdrachten die aansluiten bij de instructie van het dagdeel ervoor of de weektaak. Indien uw zoon 
of dochter de opdrachten niet begrijpt: stop met het maken van de opdracht en bewaar de vraag tot de 
volgende dag op school. U hoeft als ouders geen instructie meer te geven. Dit is immers een van de redenen 
om te kiezen voor halve dagen naar school. Indien leerlingen hele dagen thuis zijn moeten zij ook 
instructietaken thuis maken, dit voorkomen wij nu.  
Herhalen, verdiepen en verbreden van didactiek is voor de meivakantie voldoende aan bod gekomen, nu zijn 
we gestart met nieuwe lesstof. Op deze manier gaan we verder op de leerlijnen van de leerlingen, sporen 
hiaten op en wellicht ontdekken we zaken die we kunnen compacten of versnellen. Het gaat erom dat we 
onderzoeken welk aanbod welke groep/subgroep of leerling nodig heeft. 
Groep 4: op maandag en dinsdag hebben we tot 1 juni extra ondersteuning van Maud, zij werkt naast 
Evelyn. Evelyn is haar werkdagen aan het opbouwen en is eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Dit 
traject komt voort uit het eerdere ziekteverlof van Evelyn. 
Appels: eten we weer van Wagenberg na Hemelvaart. 
Behandelaars en onderwijsondersteuners: een aantal kinderen heeft een traject met externe 
professionals dat op school uitgevoerd moet worden. Een aantal instanties is aan het opstarten en zal de 
komende weken ook op school ingezet worden. Deze afspraken zijn met individuele kinderen, ouders zijn 
dan op de hoogte. Zij houden zich aan de RIVM richtlijnen en werken buiten de groep. 

Studiedagen tot de zomervakantie: de studiedag van 2 juni komt te vervallen, dit wordt een 
gewone lesdag. Indien deze studiedag al in uw gezin is ingevuld met een activiteit, neem dan contact op met 



2 

 

directie@zilverbergoverasselt.nl De studiedag van maandag 29 juni gaat wel door. Deze dag gebruiken wij 
voor de planning van 2020-2021 en onderwijsontwikkeling. 
 

Wat doen we tot 1 juni even niet? 
 

• Luizenkammen, wel graag thuis blijven opletten. 

• Gymlessen. 

• Verjaardagen vieren we wel, trakteren nog even niet.  

• Leerlingenraad. 

 
Groep 8 is TOP! 
Voor iedereen is dit een rare tijd, maar voor groep 8 helemaal! Geen eind cito, geen kamp...gelukkig wel een 
film! Iedereen leeft toe naar het laatste jaar van de basisschool, vaak herinner je je deze tijd ook nog op 
latere leeftijd. Alle groepen 8 in Nederland maken nu wel een heel aparte tijd door. Juf Inge en Juf Mira 
proberen er, met allerlei creatieve manieren, een goede afsluiting van te maken. Die ook gezellig, bijzonder 
en een feestje is. Het is heel fijn om te zien hoe goed de leerlingen hiermee omgaan: TOPPERS! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Zilverberg 
 

 
Overige berichten: 

Beste leden, 

Zoals al door het bestuur aangekondigd heeft de jeugdcommissie zich gebogen over het gedeeltelijke 
openstellen van de tennisvelden voor de jeugd t/m 18 jaar. Het bericht en het protocol hieromtrent vinden 
jullie in de bijlage. 
 
KORT SAMENGEVAT: 

• De jeugd t/m 12 zal op dinsdag 5 mei weer starten met de tennislessen. De tennisleraar is voor die 
groep de toezichthouder. 

• Overige jeugd t/m 12 en jeugd 13 t/m 18 kan tijdens dat tijdstip ook vrij tennissen. Hiervoor dien je je 
24 uur van de tevoren te melden via jeugd@ltvo.nl zodat een rooster gemaakt kan worden voor het 
toezicht op de andere banen.  

• Vanaf zaterdag 2 mei is er voor jeugd t/m 12 en 13 t/m 18 ook een tijdstip gereserveerd om vrij te 
tennissen onder toezicht. Ook hiervoor geldt: aanmelden 24 uur van tevoren via jeugd@ltvo.nl  

Lees voor de precieze tijden het bericht in de bijlage. 

TOEGANG NIET-JEUGDLEDEN 
Omdat het bestuur en de jeugdcommissie gehoor wil geven aan de oproep van de regering en de gemeente 
Heumen om alle jeugd de kans te geven om te sporten laten wij in deze periode tijdelijk ook niet-jeugdleden 
toe tot onze club. 

OPROEP VRIJWILLIGERS 
Bestuur en jeugdcommissie is op zoek naar vrijwilligers die als toezichthouder mee willen draaien in het 
rooster op de dinsdagavond en zaterdagochtend. Als toezichthouder ben je aanwezig op het park en zorg je 
ervoor dat de regels gehandhaafd worden door de tennisspelende jeugd. Ook zorgt de toezichthouder ervoor 
dat na sluiting van het park alle klinken en eventuele scoreborden worden gereinigd. Het bestuur zorgt voor 
deze materialen. Een toezichthouder is herkenbaar aan een geel hesje die ook voorhanden is op de club. 
Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat de jeugd weer een balletje kan slaan, heb jij affiniteit met de jeugd 

mailto:directie@zilverbergoverasselt.nl
mailto:jeugd@ltvo.nl
mailto:jeugd@ltvo.nl


3 

 

en wil jij als toezichthouder in het rooster meedraaien de komende weken? Geef je dan op via jeugd@ltvo.nl. 
Alvast bedankt.  

EVALUATIE  
Na 12 mei (persconferentie regering) wordt e.e.a. geëvalueerd en (eventueel) aangepast. De maatregelen 
zoals in het bericht aangegeven gelden tot en met 20 mei 2020. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugdcommissie LTVO 
Mark Engelaer 
Bram van Haren 
Nathalie Selten 
Vivie Schoenmakers 
Susanne Schoenmakers 
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