
Verslag vergadering Ouderraad basisschool De Zilverberg 
Datum: maandag 30 mei 2022 
 
Ellis (voorzitter) – Menno (penningmeester) – Hanneke (secretaris) – Marion – Marieke – Marlieke 
Femke - Pleun – Marc - Lisette. Vanuit de Zilverberg zijn aangesloten: Juf Susanne - Juf Sharon 
 
Voor deze vergadering wordt er teruggeblikt op de afgelopen activiteiten van de ouderraad en alvast 
vooruit gekeken naar de aankomend activiteiten.  
 
Terugblik Koningsspelen 
Vrijdag 22 april stonden de Koningsspelen gepland. Fijn dat er zoveel hulpouders aanwezig waren om 
deze dag te begeleiden. De kinderen hebben samen ontbeten in de klas en daarna hebben ze op het 
schoolplein spelletjes gedaan.  
 
Terugblik schoolreisje 
Maandag 16 mei stond het schoolreisje gepland. De onderbouw ging naar Brakkefort, de 
middenbouw naar Ouwehands Dierenpark en de bovenbouw naar de Ontdekfabriek. De dag is goed 
verlopen. De middenbouw was wel erg vroeg bij Ouwehands dus dat vroeg even wat geduld maar al 
met al een goede dag gehad. Bij de onderbouw is ter plaatse besloten om voor alle kinderen nog een 
muntje te kopen zodat ze nog op de scootertjes konden die daar stonden te lonken. Dit jaar was het 
schoolreisje verplaatst naar het voorjaar in verband met corona. Aankomend jaar staat het 
schoolreisje weer als vanouds in het begin van het schooljaar op het programma (3 oktober)  
 
Terugblik verkeersexamen groep 7 
Woensdag 18 mei stond het verkeersexamen voor groep 7 gepland. Hier zijn maar liefst 14 
hulpouders voor nodig om alle posten goed te bemannen. Op een groep met 18 kinderen is dat nog 
een uitdaging maar ook hier stonden er weer voldoende hulpouders klaar om te helpen zodat de 
kinderen veilig de weg op konden en beoordeeld konden worden. Alle kinderen zijn geslaagd! De 
kinderen hebben een diploma gekregen en een cadeautje namens de Ouderraad. Dit jaar is er voor 
gekozen om de diploma uitreiking op een andere dag te laten plaatsvinden zodat de juf die ook de 
verkeerslessen had gedraaid met de groep, de kinderen hun welverdiende diploma kon 
overhandigen. Besloten is om dit volgend jaar niet meer te doen en op de dag zelf de diploma 
uitreiking te laten plaatsvinden.  
 
Stijgende kosten schoolfruit 
Van Wagenberg uit Overasselt heeft jaren voor de Zilverberg het schoolfruit verzorgd. Omdat zij het 
fruit wel kunnen leveren maar niet meer kunnen bezorgen, is vorig jaar de keuze gemaakt voor een 
andere leverancier. De OR heeft opgemerkt dat de kosten voor het schoolfruit sterk zijn gestegen. 
Wanneer we het fruit weer bij Van Wagenberg afnemen en zelf ophalen kunnen we kosten enigszins 
drukken. Daarom is een oproep geplaatst waarin we hulpouders vragen om het fruit op te halen en 
te bezorgen op school. Vier ouders hebben zich aangemeld. Top! Hier zijn we heel blij mee. Dit 
betekent dat we met ingang van aankomend schooljaar weer teruggaan naar Van Wagenberg met 
hulp van deze vier ouders.  
 
Film en afsluiting groep 8 
De voorbereidingen zijn in volle gang. De ouders van groep 8 zijn of worden hierover verder 
geïnformeerd.  
 
Onderhoud schoolplein 
Het is opgevallen dat op het schoolplein veel onkruid woekert. Pleun wil graag met een aantal ouders 
het schoolplein structureel bijhouden zodat er op tijd gesnoeid kan worden en het gewoon goed 



bijgehouden wordt. Hiervoor is hulp nodig. Inmiddels is er via parro een oproep uitgedaan: handjes 
zijn hierin nodig.  
 
Financiën 
We hebben gesproken over een financieel overzicht wat wij op de site van de Zilverberg willen 
plaatsen om zo voor ouders inzichtelijk te hebben hoe de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage en 
fruitgeld worden verdeeld. De verwachting is dat we dit met ingang van aankomend schooljaar 
kunnen plaatsen.  
 
Aankomend schooljaar krijgen de kinderen geen brief meer mee naar huis voor de vrijwillige 
ouderbijdrage en het fruitgeld. De bedoeling is om dit digitaal te doen. In welke vorm is nog niet 
duidelijk.  
 
Hulpouders: save the date! 
3 oktober: schoolreisje 
 
Contact ouderraad 
Voor vragen/opmerkingen of als u meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek 
een van bovenstaande ouders aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com 
 


