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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!

Opening nieuw Jeelo-thema
Op 23 mei zijn we met de hele school
gestart met een nieuw thema voor Jeelo:
‘Beleven van onze planeet’. We hebben
met alle kinderen een levensgrote
tekening gemaakt op het schoolplein
waarbij iedere groep de onderwerpen
die voorbij komen getekend hebben.
Voor de kleuters was dat de regenboog,
groep 3 en 4 maakte tekeningen over
het weer, groep 5 en 6 verbeeldde de
strijd tegen het water en groep 7 en 8
maakte prachtige hemellichamen. De
sfeer was heel gezellig; de grotere
kinderen hielpen de kleuters met die
enorme regenboog en zo werd het
plaatje compleet. Op de foto`s die een
vader maakte (bedankt Thijs!) met zijn
drone zie je een mooi overzicht.
Het thema loopt tot de laatste
schoolweek, waarna we afsluiten met
een krant, waarin we van elkaar kunnen
zien waar iedereen mee bezig is
geweest.

Tips/vragen/opmerkingen:
Heeft u als lezer van deze nieuwsbrief
tips, vragen en/of opmerkingen? Laat
het ons gerust weten.
Mag uw kind niet op de foto in de
nieuwsbrief? Geef het aan in Parro en
geef de leerkracht even een seintje.

NIEUWTJES
* Dit schooljaar zijn we op
schoolreisje geweest in het
voorjaar in verband met
corona. Komend schooljaar
gaan we weer gewoon in
het najaar, in het kader van
de gouden weken.

Afsluiting Jeelo-thema ‘Veilig helpen’

Opening Jeelo-thema ‘Beleven van onze planeet’

Op vrijdag 20 mei was de brandweer bij ons op school.
Ze vertelden ons over het werk van de brandweer. Dat
was erg interessant. De meester en de brandweerman
deden een wedstrijd wie de brandweerkleren het snelst
aan kon trekken. Ze lieten ons zien hoe ze een wrak
openknippen met een hele sterke schaar en wat er in
de brandweerauto zit. En we mochten ook met de
brandweerslang spuiten en iedereen werd nat.

We hebben ons vorige Jeelo thema afgerond: ‘Veilig Helpen’
met een open podium. Nu hebben we een nieuw thema
genaamd: ‘Beleven van onze Planeet’. Maandag 23 Mei
hebben we het jeelo thema geopend met een
stoepkrijttekening van de hele school. Groep 1, 2, 7 en 8
hebben de ruimte getekend en een regenboog en groep 3, 4,
5 en 6 hebben de aarde getekend. Dat kan je hier op de foto’s
zien.
Geschreven door: Lynn van der Zant, Noa Janssen en Noa
Teuwsen (groep 6)

Geschreven door: Marijn, Finn en Guus (groep 6)

De leerlingenraad overhandigt de tasjes voor kinderen uit Oekraïne aan mevrouw Nolet. Bedankt voor alle spulletjes die
jullie meegebracht hebben! De leerlingenraad kon flink veel tasjes vullen, zoals te zien op de foto’s hierboven.

Schooltuin

Brandweer op school

De schooltuin is flink onder handen genomen door
leerlingen uit verschillende groepen, met behulp van de
moeder van Joris (Pleun). Nu het onkruid weg is, kan er
opnieuw geplant en gezaaid worden! Rosie en Floortje
uit groep 3 schreven er onderstaand stukje over.

Als afsluiting van het Jeelo-thema ‘Veilig helpen’ kwam
de brandweer bij ons op school. Alle klassen mochten
meekijken met de brandweermannen en in de wagen
klimmen. Marieke en Iris uit groep 4 schreven er
onderstaand stukje over.

GROEP 8
Filmpremière
Schrik niet als u donderdag 9 juni vreemde personages door de school ziet lopen met een
cameraman. We nemen de eindfilm op van groep 8.
De première van de film is op woensdag 13 juli om 19:00u in het verenigingsgebouw. De
leerlingen en hun gezin bekijken deze avond de première.
Wie het leuk vindt om ook te komen kijken, kan een entreekaartje à €3,00 kopen bij de
PLUS. De kaartverkoop start 20 juni as. De leerlingen van de groep 1 t/m 7 bekijken
donderdag 14 juli de film in de klas.

Feestweek
Mocht u groep 8 in de week van 4 juli missen in de school, schrik niet, ze hebben nog
geen vakantie en zijn niet op kamp. Maar er staat een feestweek gepland. Elke dag
komen de leerlingen vanuit thuis naar school en elke dag is er een hele gave
activiteit. Het programma houden we nog even geheim, maar leuk wordt het zeker!

Uitzwaaien & vakantie
Woensdag 13 juli verlaten de leerlingen voor de allerlaatste keer de school. Om 11:50u
worden zij uitgezwaaid door de hele school. Iedereen die het leuk vindt, kan hierbij
aanwezig zijn.
Donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli heeft groep 8 al vakantie. Zij hoeven dan niet meer naar
school. Deze twee extra dagen hebben ze dan ook wel verdiend na zo’n intensieve weken.

Terugblik op 8 jaar Zilverberg
Samen met een aantal ouders, hebben juf Inge en juf Tanja gesproken over de afgelopen 8 jaar. Vanuit SPO Condor
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zo’n intensieve weken.
Ouders gaven aan meer zicht te willen krijgen op de einddoelen van ieder leerjaar. Achteraf hadden ze graag vanaf
groep 6 al voorinformatie willen hebben over de totstandkoming van het preadvies in groep 7 en het advies in groep 8.
Ouders vinden de persoonlijke groei van hun kind belangrijker dan het niveau en zouden dit graag in het rapport terug
willen zien.
Tot slot, het in gesprek blijven met elkaar, blijft het belangrijkste!
Onze dank, voor dit waardevolle gesprek.
Tanja van Dijk

OUDERRAAD
Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft het verkeersexamen
erop zitten. Alle kinderen zijn geslaagd!
De leerlingen hebben namens de
ouderraad een leuk presentje
gekregen toen hun diploma's werden
overhandigd.
Een hele voorbereiding vooraf is
noodzakelijk om dit te kunnen laten
plaatsvinden. Hanneke en Marc van de
ouderraad hebben zich hier voor
ingezet. TOP! Ook waren er veel
hulpouders nodig op de ochtend zelf.
Bedankt aan de ouders van groep 7 die
kwamen helpen. Er was zelfs een
ouder van groep 8 die het leuk vond
om te komen ondersteunen! Super!!
Wij weten nu dat de kinderen veilig
deel kunnen nemen aan het verkeer.

Mag ik me even voorstellen?
Hallo! Ik ben Femke Theunissen, moeder van
Pleun groep 7 en Saar groep 5. Ik werk op de poli
in ViaSana Mill. Ik vind het fijn om als lid van de
ouderraad meer bij school betrokken te zijn en
iets te kunnen betekenen voor onze school. Ik
denk het dat het zeer belangrijk is dat ouders
betrokken zijn bij de school van hun kinderen.
Activiteiten samen organiseren en mee kunnen
en mogen denken over bepaalde zaken. Met
veel enthousiasme vervul ik daarom mijn rol als
lid van de ouderraad. Ik hoop dat ik andere
ouders ook kan enthousiasmeren om een extra
handje aan te bieden voor school activiteiten of
mogelijk zelfs bij onze ouderraad aan te sluiten!

Hulpouders schoolplein
Voor onderhoud van ons schoolplein zijn wij op zoek naar ouders die ons
willen helpen. Het gaat om o.a. snoeiwerk, vegen van het plein en
overtollig groen weghalen. Lijkt het je wat om hieraan mee te helpen? Laat
het ons weten via de mail: orzilverberg@gmail.com

Schoolreisje
Door een goede voorbereiding van onze leden Marieke, Marc en Pleun kon
de hele school erop uit. YEAH! We konden eindelijk weer op schoolreisje!!
Bedankt voor de ouders die dan toch hun drukke agenda leeg maken en vrij
nemen om te zorgen dat deze dag door kan gaan!

WIST U DAT…
* …we nog steeds op zoek zijn naar
een nieuwe luizenmoeder of -vader ?
Meld je hiervoor aan bij Femke
Theunissen: 06-22002532
* …Marieke en Ellis ons helaas gaan
verlaten volgend schooljaar? Zij
hebben zich beiden een aantal jaren
ingezet voor de ouderraad. Bedankt
voor jullie inzet en enthousiasme!
* …er daardoor ruimte is gekomen
voor nieuwe ouders om zich aan te
melden voor de ouderraad? Mail
gerust of spreek één van ons aan
voor meer informatie. En…zie filmpje
in de bijlage!
* …ons e-mailadres goed gebruikt
wordt door ouders? Via dit mailadres
kun je tips, ideeën of andere dingen
kwijt aan ons.
orzilverberg@gmail.com

Zilverberg voor Oekraïne
Samen met de leerlingenraad,
heeft de ouderraad zich ingezet
voor het inzamelen van spullen
voor de vluchtelingen uit Oekraïne
die verblijven in Overasselt.
Geweldig hoeveel er is opgehaald!

De Koningsspelen
Het schoolplein kleurde weer ORANJE! Wat heerlijk om de kinderen weer zo te zien genieten. Met dank aan de
leerkrachten en de werkgroep van de ouderraad voor het organiseren van deze activiteit. Maar ook een dankjewel aan
de ouders die geholpen hebben deze ochtend!

