
* We hebben drie nieuwe 

juffen op school. Juf Linde, 

juf Nienke en juf Denisa 

stellen zich verderop in de 

nieuwsbrief aan u voor!  

* De informatieavond / 

inloop staat gepland op 

woensdag 14 september. 

* Wij zijn bezig met het 

beleid rondom een gezonde 

school. Denk dan bijv. aan 

bewegen, traktaties, fruit en 

lunch. Wij komen hier 

binnenkort bij u op terug.  

NIEUWTJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Start schooljaar 
Na een zonnige zomervakantie zijn we weer gestart  
op school. Ineens moet er weer een wekker worden  
gezet, boterhammen gesmeerd, tanden gepoetst,  
haren in de plooi…en dan ook nog op tijd op school  
komen. Dat valt niet altijd mee die eerste week. Nu  
we weer allemaal een beetje gewend zijn aan het  
ritme van de dag, zouden we het fijn vinden als alle kinderen uiterlijk om 8.25u op 
het schoolplein zijn en ’s middags om 12.55u. Zo kunnen we op tijd naar binnen en 
samen starten. Alvast bedankt! 
Wij hebben er zin in om er weer een fijn en leerzaam schooljaar van te maken!  
Team de Zilverberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingenraad 
Dit schooljaar wordt de leerlingenraad 
begeleid door meester Bram. Ongeveer één 
keer in de 6 weken komt de raad bijeen op 
vrijdagmiddag, om te praten over allerlei 
onderwerpen die hen aangaan hier op school.  
Vorige week hebben de kinderen die 
afgelopen schooljaar in de raad zaten een 
oorkonde gekregen, om hen te bedanken 
voor hun inzet. 

  
 

 

 

 

 
Komende vrijdag zullen de jaarlijkse 
verkiezingen plaatsvinden, om zo een nieuwe 
leerlingenraad te vormen. Uit elke 
bovenbouwgroep worden twee kinderen 
verkozen; een jongen en een meisje.  
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte 
van de plannen en uitgevoerde acties van de 
leerlingenraad!   
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Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de Zilverberg? Nieuwsgierig naar 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! 

Fietsen op het schoolplein 
Omdat we ongelukken op het schoolplein zoveel mogelijk willen voorkomen, mag er 
niet gefietst worden. Graag even lopen met de fiets aan de hand.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersveiligheid 
Allereerst een compliment voor 
alle (groot)ouders en verzorgers 
die te voet of met de fiets naar 
school toekomen. Ook worden 
we er blij van, wanneer kinderen 
die met de auto, op een veilige 
manier uit kunnen stappen.  
 
Helaas is dubbel parkeren, of 
met de auto stoppen voor de 
school, onveilig voor uw eigen 
kind en andere kinderen.  
Denk hieraan, ook als u haast 
heeft, ongeacht snikheet of nat 
weer.  
 
Hartelijk dank, namens mij 
(Tanja) en alle kinderen! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4: plantjes stekken 

 

 

Groep 4: Tegelwippen (start Jeelo) 

 

Opening Jeelo-thema: ‘omgaan met de natuur’ 

Afgelopen maandag hebben we het eerste thema van het schooljaar geopend met het NK (of OK?) Tegelwippen.  

Elke groep heeft een plant of struik mogen planten, om zo ons schoolplein een beetje groener te maken. Een aantal 

leerlingen uit groep 8 heeft gezorgd voor het voorbereidende werk. Zie foto’s.  

Wij doen als school mee aan deze actie. Jullie thuis ook? Kijk dan op https://nk-tegelwippen.nl/ voor meer info.  

          

Niels en Mathijs halen de tegels eruit.      Groep 8 zet hun plant in de grond. Groep 1-2a graaft een gat. Dat valt niet mee! 

Eerste oudergesprekken: 

Week 41: groep 1-2 

Week 45: groep 3 t/m 8 

 

https://nk-tegelwippen.nl/


 

Informatieavond 

Op woensdag 14 september krijgt u meer informatie over de groep van uw kind. We hebben er als team voor 

gekozen, om niet in elke groep een ‘gewone’ informatieavond te houden, omdat de informatie in de midden- en 

bovenbouw vaak al voor een groot deel bekend is bij ouders. Dit schooljaar gieten we de informatieavond voor groep 

4 t/m 8 daarom in een iets ander jasje. U bent van harte welkom voor een inloopavond. Samen met uw zoon/dochter 

mag u een kijkje nemen in de klas, waarbij niet de leerkracht aan het woord zal zijn, maar uw eigen kind! Uiteraard is 

de leerkracht/zijn de leerkrachten wel aanwezig om kennis te maken en vragen te beantwoorden. 

In groep 1-2 en groep 3 houden we de ‘gewone’ informatieavond aan. In deze groepen hebben we voor u nieuwe 

informatie en soms is het zelfs een eerste kennismaking met de school.  

 

18.00-19.30u: inloopavond groep 4 t/m 8 (samen met uw zoon/dochter) 

19.00-20.00u: informatieavond groep 1 t/m 3 (zonder uw zoon/dochter) 

Graag tot de 14e!  

Privacy voorkeuren in Parro 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om 
beeldmateriaal te delen. Dit kunt u zelf via Parro regelen.  
Wilt u voor 1 oktober de ingestelde privacy voorkeuren 
controleren en eventueel aanpassen?  

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
• Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn 

kinderen'. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 

stipjes achter het kind. 

Parro bericht 

Wij houden u graag op de hoogte van wat er speelt 
in de groep en daar is Parro een mooi middel voor. 
Groep 1-2 stuurt wekelijks een berichtje met wat er 
die week gedaan is in de klas, inclusief 
beeldmateriaal. In groep 3 t/m 8 hebben we 
afgesproken in ieder geval één keer in de twee 
weken een bericht met u te delen.  
Parro is verder bedoeld voor korte communicatie  
(bijv. ziekmelding) tussen ouder(s) - leerkracht(en). 
Heeft u een uitgebreide vraag, stuur dan een e-mail.  

Even voorstellen 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Denisa Hermens. Ik woon samen met mijn man en baby in Wijchen. Sinds  
dit jaar mag ik in Overasselt werken! Wat voel ik mij al welkom in dit fijne dorp. Samen  
met Nienke ben ik leerkracht van groep 6. Wij gaan er een fijn jaar van maken. Mocht u  
vragen hebben, dan ben ik voorlopig op maandag tot en met woensdag op school te  
bereiken. Spreekt u mij gerust aan, ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten. 
 
Tot snel! 

 

 
Even voorstellen 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Nienke Michielsen, 22 jaar oud en net afgestudeerd. Op donderdag en  
vrijdag ben ik te vinden in groep 6. Ik kijk er naar uit om er een leuk jaar van te maken  
met de kinderen! Mocht u vragen hebben, kom dan gerust eens binnen lopen of stuur  
een berichtje via Parro. 

Groetjes!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Linde Peters, ik ben 25 jaar en ik woon in Groesbeek. Ik ben dit schooljaar  
een nieuwe leerkracht op basisschool de Zilverberg, op de maandag en de woensdag sta  
ik in groep 3. Vorig jaar was ik werkzaam op basisschool de Tandem in Nederasselt, dus  
ik ben al een beetje bekend met de omgeving. Ik heb al een hele fijne start gehad op de  
Zilverberg en ik kijk ernaar uit om er samen een mooi schooljaar van te maken! 

-Linde 

 

 



* Deze keer geen wist je datjes… Tot 

de volgende keer!  

 

WIST U DAT…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERRAAD 
Schoolreisje 

Op maandag 3 oktober gaan we weer op schoolreisje. Vanuit de 

ouderraad mogen we dat weer organiseren en zijn we daar dus alweer 

druk mee bezig. Zo hebben we geregeld dat de Blije Dries in Wijchen 

speciaal voor groep 1/2 A en 1/2B op een maandag open gaat. Heerlijk de 

hele speeltuin voor ons alleen! En in de buurt van de school staat niet 1 

grote touringcar, maar 2 dit jaar. Groep 3, 4 en 5 stappen in de bus met 

eindbestemming Julianatoren in Apeldoorn en groep 6,7 en 8 gaan dit jaar 

zich maximaal vermaken in Toverland bij Sevenum. Normaal houden we 

rekening met een educatief tintje aan het schoolreisje……tja……Nu een 

keertje niet . We gaan er vooral een hele leuke dag van maken! We 

zoeken nog hulpouders die ons komen helpen natuurlijk. Naar de Blije 

Dries gaan we met auto’s. Dat is maar een klein stukje en dus goed te 

doen. Naast de 2 bussen nemen we ook per locatie 2 auto’s mee. Hopelijk 

niet nodig daar ter plaatsen, maar we moeten natuurlijk wel mobiel 

kunnen zijn. Geef je op via “de handjes” op Parro als je op 3 oktober 

gezellig mee kan! De uitvraag gaat binnenkort open. Wees er snel bij, 

want vol is vol! 
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Hoe kunt U helpen?  

Bij de PLUS Derks in Overasselt kunt u tot het einde van september uw statiegeld bon doneren.  



 


