
Verslag vergadering ouderraad basisschool De Zilverberg 
Datum: donderdag 12 januari 2023 
 
Marlieke (voorzitter) – Menno (penningmeester) – Hanneke (secretaris) – Marion –  
Femke - Marc – Lisette – Edith – Renée - Marlous - Juf Susanne – Meester Bram 
 
Nieuwe OR leden 
Renéee en Marlous sluiten aan bij de ouderraad. Wij zijn blij dat ze ons komen versterken!  
 
Terugblik 
De decembermaand zit er op! Op 2 december is Sint met zijn Pieten op school geweest. De OR heeft 
samen met een aantal hulpouders de school in sintsferen gebracht. Dank daarvoor! Vanaf groep 5 
hebben de kinderen surprises voor elkaar gemaakt met een gedichtje en een kleinigheidje.  
 
Op 22 december stond de kerstmarkt gepland. Last minute is (vanwege het slechte weer) besloten 
om de markt niet buiten te doen maar toch binnen in school. Het vergde even wat aanpassing maar 
de sfeer was er niet minder om. De standjes waren sfeervol aangekleed en de kinderen hadden hard 
gewerkt om veel spulletjes te maken voor de verkoop. En met die verkoop zat het wel goed! Ook de 
spelletjes (sneeuwbal gooien, kerstballen raden) zijn goed bezocht. Dat betekent een hele mooie 
opbrengst van €475,72 voor het goede doel. De leerlingenraad heeft het Rode Kruis als goed doel 
bestempeld. Het geld is direct voor de vakantie gedoneerd. Naast deze opbrengsten hebben de 
kinderen ook volop ingezameld voor de voedselbank: maar liefst 8 grote dozen voedsel zijn 
gedoneerd. Ook dit is voor de vakantie bij de Voedselbank afgeleverd dus we hopen dat het goed op 
z’n plek is gekomen voor de feestdagen. Dank aan alle hulpouders die hebben geholpen met het 
sfeervol versieren, helpen met de verkoop en het warm maken van de chocolademelk!  
 
Wat gaan we aankomende periode doen? 
Inmiddels is het eerste overleg van OR met school over de invulling van de carnaval op school al 
geweest. Op vrijdag 17 februari viert de Zilverberg carnaval op school. Een gezellige ochtend waarbij 
Prinses Fleur van Luilekkerland voorop gaat in de polonaise samen met Prins Stijn van de Standjutters 
en Prins Frank van Krek Zo Mot Ut. Voor deze activiteit zoeken we hulpouders die ons willen helpen 
de school te versieren (vrijdag 10 februari). Ook zoeken we hulpouders om op vrijdag 17 februari 
mee te helpen bij de spelletjes en mee te lopen in de optocht naar Prinses Fleur. Aanmelden kan via 
de agenda in Parro.  
 
En wat nog meer? 
Vorige keer informeerden wij jullie dat de OR graag wil weten wat het begrip Gezonde School  
inhoud en met name wat dit betekent voor de activiteiten die wij organiseren. Wij ontvangen  
binnenkort vanuit school een bericht wat we per activiteit kunnen uitdelen aan kinderen.  
 
Een paar weken geleden is er via Parro en reminder gestuurd voor de betaling van de  ouderbijdrage 
en het fruitgeld. Het bleek dat voor een grote groep kinderen niet was betaald. Door deze bijdragen 
worden en door het jaar heen diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd en krijgen de 
kinderen dagelijks een stuk fruit. Inmiddels zijn er weer een aantal betalingen binnen maar voor een 
deel nog niet. Dus als het nog niet is betaald bij deze nog een keer het verzoek dit over te maken 
zodat we leuke activiteiten kunnen blijven organiseren.  
 
Contact ouderraad 
Voor vragen/opmerkingen of als je meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad: spreek 
een van bovenstaande ouders aan of mail naar ORZilverberg@gmail.com 
 


