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Even bijpraten september 2020
Twee weken geleden konden we u mededelen dat u weer welkom bent op het schoolplein en op afspraak in
de school. Wij willen u complimenteren dat dit vlekkeloos verloopt en dat u als ouder ervoor zorgt dat het
voor het team op deze manier veilig voelt om te werken.
Even voorstellen:
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Tanja van Dijk en vanaf dit schooljaar mag ik de nieuwe directeur zijn
van De Zilverberg. 49 jaar geleden ben ik in Midden-Afrika geboren, waarna ik op
verschillende plaatsen in België en Nederland heb gewoond. Sinds 17 jaar woon
ik in Wijchen. Samen met mijn man Egon en drie kinderen. Tymon is 20 en
vervolgt zijn tweede jaar game-development in Utrecht. Maud is 18 en gaat verder
in haar derde jaar international business in Den Bosch, Nika is 15 en start met de
kappersopleiding in Nijmegen. Naast mijn gezin geniet ik van lezen, koken,
sporten en mijn werk.
Met uw kind heb ik in de eerste schoolweek al kennis gemaakt. Ik heb er heel veel
zin in om samen met het team, de kinderen en u als ouder er een mooi schooljaar
van te maken.
Graag tot ziens op het schoolplein, of op afspraak in de school.
Met vriendelijke groet, Tanja

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Ook ik stel me graag nog even aan u voor. Ik ben Patricia Willems,
38 jaar, getrouwd en moeder van Julia (8) en Emma (2). Sinds
afgelopen januari heeft u me op de donderdagen en vrijdagen al
op de Zilverberg kunnen zien. Vanaf dit schooljaar mag ik met veel
plezier samen met Evelyn de kinderen van groep 4 lesgeven.
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, mijn dochters doen dan
graag mee. Ook lees ik graag. Als u nog vragen heeft: stel ze
gerust!
Hartelijke groeten,
Juf Patricia
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Even voorstellen:
Beste lezers van deze nieuwsbrief;
Vorige week ben ik begonnen als leerkracht op de Zilverberg. Mijn eerste indruk van de school, het team, de
kinderen en de ouders is heel positief. Bij deze stel ik me even kort aan u voor, Mijn naam is Lidy Bolscher, ik
ben getrouwd en we hebben twee kinderen. Een zoon van 28 en een dochter van 27. Verder hebben we
twee honden en wonen we heerlijk buitenaf op een boerderijtje. Wat ik als leerkracht belangrijk vind, leest u
hieronder.
L Leren is naast belangrijk ook erg leuk
i informeel en toegankelijk
d duidelijk
y yes, ik geef erg veel om mijn vak
B bouwen aan de toekomst van de leerlingen
o opbouwend
l leerkracht in hart en nieren
s samenwerken met de ouders
c cijfers zijn van ondergeschikt belang h hoofdzaak is, je veilig voelen!
e echter met als je doel, je goed te kunnen ontwikkelen
r regels helpen ons daarbij
Met vriendelijke groet, Lidy Bolscher

Even voorstellen:
Beste ouders en kinderen van basisschool de Zilverberg,
Mijn naam is Tessa Wijers en sinds het begin van dit schooljaar ben ik de nieuwe juf van groep 5 hier op
school. Ik ben 25 jaar oud en woon in Groesbeek. Naast mijn werk vind ik het leuk om leuke dingen te doen
met vriendinnen, lekker te sporten of stedentripjes te maken. Ik heb erg veel zin dit schooljaar!
Groetjes,
Juf Tessa
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