
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWSBRIEF 

 

 

* Juf Jacqueline is onlangs 

oma geworden van haar 

eerste kleindochter. Hiep 

hiep hoera! Veel geluk!  

* Onze intern begeleider juf 

Sanne gaat bijna met verlof. 

Zij is zwanger van haar 

derde kindje. Alvast succes 

met de laatste loodjes!  

* Juf Judith gaat juf Sanne 

vervangen tijdens haar 

verlof. Ze heeft inmiddels 

kennisgemaakt met het 

team en heeft ook al een 

aantal (ouder)gesprekken 

bijgewoond. Welkom Judith! 

 

NIEUWTJES 

Koningsspelen 2022   

Op vrijdag 22 april vieren we feest, want we vieren de verjaardag van onze koning. 

En dit jaar zal dit weer op ons eigen schoolplein zijn, met alle kinderen van de 

Zilverberg! Het hele schoolplein zal in de kleuren van Nederland gehuld zijn, net als 

de meesters, juffen en kinderen.  

We starten met een lekker Koningsontbijtje in onze eigen klas. De kinderen nemen 

hiervoor zelf een bord, (lege) beker en bestek mee, voorzien van naam.   

Na het ontbijten zullen we buiten dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen dat 

dit jaar de titel ‘FitTop10’ heeft. Dit lied kunt u hier vinden: 

https://www.koningsspelen.nl/informatie/nieuws/doe-jij-ook-mee-met-het-nieuwe-

koningsspelenlied-fittop10/     

Na het swingen en zingen zullen de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4 ) 

verschillende spellen doen onder begeleiding van ouders. De kinderen van de 

bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan ook spellen doen, die door ouders en leerkrachten 

uitgelegd/begeleid worden.    

We sluiten de ochtend af met een heuse prijsuitreiking. Wie is het leukst gekleed? 

Wie heeft zich het meest sportief gedragen?  

Om 12.00 uur is de school voor alle groepen uit en  

kan iedereen gaan genieten van de meivakantie!    

 

Koninklijke groet,    

namens Team Zilverberg,   

Bram en Susanne  

Voorleesochtenden  

Yes, het mag weer! We mogen 

weer ouders, grootouders en 

kinderen uit andere groepen in 

onze klas ontvangen. Dat hebben 

we zo gemist bij de kleuters, dat 

we meteen een aantal 

voorleesochtenden hebben 

ingepland. Groep 6 heeft al bij 

ons voorgelezen en komt na de 

meivakantie nog eens lezen. Ook 

ouders zijn al op bezoek geweest. 

Via parro kunnen (groot)ouders 

zich inschrijven voor deze 

gezellige leesmomentjes.  

Voorjaarsmarkt 

Op vrijdag 8 april sluiten we het Jeelo-

thema ‘Zorgen voor dieren’ af, met een 

voorjaarsmarkt. Op de markt zijn allerlei 

zelfgemaakte paas- en lenteknutsels te 

koop, variërend van 0,50 tot 5,-. Alle 

opbrengsten van deze ochtend gaan naar 

het goede doel: ‘Stichting Dierenambulance 

Nijmegen e.o.’  

U bent van harte welkom om, samen met 

uw kind(eren), een kijkje te komen nemen. 

Ook opa’s, oma’s zijn welkom!  

De markt start om 11.30u. Kunt u er NIET 

zijn op dit tijdstip, neem dan contact op met 

de betreffende leerkracht.  

UITGAVE NR. 1. |  APRIL 2022  |  OVERASSELT 

 Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Zilverberg? Weten wat er speelt 

in de verschillende groepen? Weten wat de OR doet op en voor onze school? En wie er 

nog meer betrokken zijn bij de Zilverberg? Dat kan met deze nieuwsbrief!  

https://www.koningsspelen.nl/informatie/nieuws/doe-jij-ook-mee-met-het-nieuwe-koningsspelenlied-fittop10/
https://www.koningsspelen.nl/informatie/nieuws/doe-jij-ook-mee-met-het-nieuwe-koningsspelenlied-fittop10/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature coördinator overblijven de Zilverberg  
Tussen de middag werkt het team van  
SOOS met veel plezier op school om  
toezicht te houden op het overblijven.  
De huidige coördinator, Wilbert, heeft  
aangegeven dat hij wil stoppen en heeft inmiddels ook 
afscheid genomen. Dit betekent dat er een mooie functie 
is vrijgekomen voor een coördinator. Wellicht kent u 
iemand die het leuk vind om met kinderen te werken, 
een team vrijwilligers aan te sturen en op zoek is naar 
een vaste baan onder schooltijd? 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen 
met Ilse de Bokx, directeur van Stichting SOOS via 
ilse.debokx@stichtingsoos.nl of 06-10933993.  

 

Aanschaf nieuwe methodes rekenen/taal 

De afgelopen weken zijn we op de Zilverberg bezig met het uitkiezen van een nieuwe taal- en spellingmethode. Ook 

kijken we voorzichtig naar een nieuwe rekenmethode, omdat deze op den duur ook vervangen gaat worden. In alle 

groepen hebben wij ondertussen verschillende methodes uitgeprobeerd. Eén van de methodes die groep 3 t/m 8 

uitgeprobeerd heeft, is de methode Staal. De leerlijn taal is in deze methode opgebouwd rondom een thema. In de 

leerlijn spelling worden spelling en grammatica gecombineerd aangeboden, volgens de methodiek van José Schraven. 

De komende periode gaan deze groepen aan de slag met Taalactief en Taaljacht. 

In groep 1 t/m 3 is er gewerkt met de methode Semsom. Deze rekenmethode bevat naast verwer-  

kingsboekjes en kringactiviteiten, ook veel actieve werkvormen. Alle drie de groepen hebben bij- 

voorbeeld een speurtocht op het schoolplein gedaan, waarbij een code gekraakt moest worden. In  

tweetallen gingen de kinderen op zoek naar de rekenopdrachten, die her en der verspreid waren 

over het plein. Ook is er gewerkt in een rekencircuit. Er stonden verschillende rekenactiviteiten  

klaar, zoals een dobbelspel, patronen afmaken, vouwen, bouwen, werken met een liniaal, sommen  

maken… In tweetallen of kleine groepjes gingen de kinderen daarmee aan de slag. We zijn erg en- 

thousiast over deze methode, omdat er veel mogelijkheden en ideeën geboden worden rondom  

buitenspel en bewegend leren. Dat past goed bij onze onderbouwvisie, die steeds meer vorm begint te krijgen! Er zijn 

ook andere methodes die we nog willen uitproberen, zodat we een goede keuze kunnen maken voor de toekomst.   

Jeelo 
Zoals u weet, werken we op onze school in groep 1 t/m 
8 met de methode Jeelo (je eigen leeromgeving). Deze 
methode biedt tal van mogelijkheden en is en blijft volop 
in ontwikkeling. Ook wij als school kijken telkens waar 
we bij willen en kunnen aansluiten.  
Om u een beeld te geven van de methode, kunt u dit 
filmpje bekijken, dat speciaal voor ouders is gemaakt: 
Voor ouders - YouTube  
Jeelo werkt met 12 maatschappelijk relevante projecten. 
In elk project worden de kinderen uitgedaagd. Hoe? Dat 
wordt toegelicht in deze animatie: 12 Maatschappelijk 
relevante projecten - YouTube 

 

De leerlingenraad 

De afgelopen tijd was het een beetje stil rondom de leerlingenraad. Maar vorige week is deze club kinderen weer bij 

elkaar gekomen, onder leiding van Tanja, om samen het één en ander te bespreken. De kinderen in de leerlingenraad 

zijn, na een heuse verkiezingscampagne, gekozen door hun eigen klasgenoten. Zo wordt (bijna) elke groep 

vertegenwoordigd in de raad. De leerlingenraad zal in de volgende nieuwsbrief zelf een stukje schrijven, waarin ze 

vertellen wie er in de raad zitten, wat hen bezighoudt op dit moment en wat er tijdens de vergaderingen besproken 

wordt. Er hangt overigens een speciale brievenbus op school, waar ideeën en vragen voor de leerlingenraad in mogen. 

De bus hangt in de aula, naast de piano en wordt door de leerlingenraad geleegd en gelezen.  

De samensmelting 

De jaarlijkse samensmelting van groep 2 komt dichterbij! Na de meivakantie voegen we 1x per week de kinderen van 

groep 2 samen, zodat zij alvast kennis kunnen maken met elkaar. Op deze manier halen we een stukje drempel weg en 

maken we de overgang van de kleuters naar groep 3 een beetje makkelijker! Meer info hierover volgt.  

mailto:ilse.debokx@stichtingsoos.nl
https://www.youtube.com/watch?v=7TJH5t95W_I
https://www.youtube.com/watch?v=IWsxQFJFfSQ
https://www.youtube.com/watch?v=IWsxQFJFfSQ


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* … de OR de laatste tijd veel 
berichten op de parro gedeeld 
heeft? We zoeken hulpouders 
voor meerdere activiteiten.   

   
* …het  e-mailadres van de OR 
werkt en inmiddels ook goed 
gebruikt wordt door ouders? 
TOP! Via dit mailadres kun je tips, 
ideeën of andere dingen kwijt aan 

ons: orzilverberg@gmail.com   
 

* …we dit jaar voor het eerst de 
school versierd hebben in het 
thema voorjaar/Pasen? 

 

* ...we meteen reactie kregen 
tijdens het versieren, van enkele 
kleuters: " Ja, Pasen komt eraan!"  

   
* …het verslag van de  ouderraad-
vergaderingen ook terug te lezen 
is op de site van de Zilverberg? 
Onlangs hebben we deze al via 
parro gedeeld. Zo blijft u goed op 
de hoogte.  

   
* …de ouderraad nog steeds op 
zoek is naar nieuwe leden? We 
zouden het leuk vinden als JIJ je 
aanmeldt!  
 

WIST U DAT… 

Wanted: luizenmoeders!  
Wie zou het leuk vinden om het team luizen- 
moeders te komen versterken?   
Wanneer: Iedere woensdag na een schoolvakantie 
Tijd: 8:30 tot 9:15 uur  
Aanmelden bij: Femke Theunissen 06-22002532  

 

OUDERRAAD 

 

Mag ik me even voorstellen? 
Mijn naam is Lisette Mikkers, getrouwd met 
Marco en ik ben de moeder van Joris (groep 5) 
en Wende (groep 3). Wij wonen sinds 2013 met 
veel plezier in Overasselt. Daarvoor heb ik al in 
verschillende delen van het land gewoond, maar 
hier wil ik voorlopig niet meer weg ;-).   
Sinds een aantal jaar ben ik lid van de OR. Op 
deze manier ben je op een leuke manier 
betrokken bij de school en help je mee met het 
bedenken en organiseren van activiteiten voor 
de kinderen van De Zilverberg!  

 

mailto:orzilverberg@gmail.com

