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Belangrijke datums: 

20 december 12.00 uur start 
Kerstvakantie 

6 januari  weer naar school 
20 januari  MR-vergadering 
13 februari rapport mee 
14 februari studiedag; alle groepen vrij 
17-20 februari oudergesprekken 
24-28 februari voorjaarsvakantie 
2 maart studiedag; alle groepen vrij 

 
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar treft u 
weer de nodige nieuwsberichten aan. We 
hopen dat u merkt dat we flink aan het bouwen 
zijn in school. Er ontstaat ruimte voor voor 
meer dan alleen de basisvakken. Steeds 
zullen we verdere stappen zetten om dit uit te 
bouwen. Hieronder een start daarvan met een 
nieuwe website. 

Nieuwe website 
Onlangs is onze nieuwe website live gegaan. 
Via www.dezilvermaanfazantenkamp.nl is 
deze te bereiken. We hopen zo een frisse blik 
op onze school te geven. Kijkt u ook eens rond 
op deze website. 

Voedselbank 
Regelmatig proberen we als school om ook 
aandacht te besteden aan goede doelen. 
Elkaar helpen is iets dat we ook graag naar 
kinderen willen laten zien. In de komende tijd 
willen we als school graag de voedselbank 
ondersteunen in de vorm van het inzamelen 
van producten. Het lijkt ons een mooie zaak 
om als school een bijdrage te leveren aan het 
werk dat de voedselbank doet én hiermee te 
zorgen voor een stukje bewustwording bij de 
kinderen.  
De eerste week na de kerstvakantie (6 t/m 10 
januari) verzamelen we producten in op het 
podium van de school. Hoe fijn is het, als wij 
het goed hebben gehad in de vakantie, daarna 
iets van onze rijkdom te mogen delen met 

anderen. Bij deze Zilvermail is als extra bijlage 
een brief van de voedselbank toegevoegd 
waarin een lijstje staat met producten waar ze 
mee geholpen zijn. Helpt u ook mee? 

Schaatsen 
De school is in het bezit 
van een aardige 
hoeveelheid 
kunstschaatsen. Deze 
willen we kwijt, zodat we 
de ruimte anders kunnen 
gebruiken. 
De schaatsen zijn te 
koop voor €5,- per paar. 
Heeft u interesse? Neem 
dan even contact op met Wilmy. 
(wvveen@vechtstreekenvenen.nl). 
Op dit moment hebben we nog schaatsen in 
de maten 32/33 t/m 41. 

Nieuws vanuit de groepen: 
Groep 1-2: 
Sint is weer terug naar 
Spanje, en wij zijn 
alweer volop in de 
kerstsfeer.  
Het kerstverhaal wordt 
door Lucas en Nora 
nagespeeld in de stal. Mark en Ty hebben de 

kribbe nagebouwd in 
de bouwhoek. 
Natuurlijk worden er 
kerstbomen en 
sterren geknutseld, 
maar ook gebouwd 
van allerlei 

constructiemateriaal. Oliver is trots op zijn 
kerstboom gemaakt 
van kapla. Ook bij het 
rekenen gebruiken 
we kerstmateriaal, 
Jahvijno en Jayvano 
doen een spelletje 
met het verstoppen 
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van balletjes onder een deksel: hoeveel zijn er 
weg? Daarna maken ze er een som (splitsing) 
van. Op welke manieren kan je het getal 8 
splitsen? Ja, rekenen is leuk!!!! 
De kleuters wensen iedereen een fijne 
vakantie! 

Groep 3-4: 
De kerstboom is mooi versierd, de lichtjes 
branden, er hangen sterren op het raam en de 
kerstkaarten hangen op de deur. De 
gezelligste tijd van het jaar! 
De eerste maanden in groep 3/4 zijn 
omgevlogen. Wat hebben we veel gedaan en 
geleerd!!!  

Wist u dat??? 
Groep 3: 
- met kern 5 is begonnen. 
- spelling dictees in het schrift schrijven. 
- 34 samengestelde woorden met het woord 
"kerst" hebben kunnen maken. 
- leesspelletjes hebben om de letters en 
woorden te oefenen.  
- iedere dag een kwartier zelfstandig leest. 
Knap hoor!!! 

Groep 4: 
- met het thema "nodig" is begonnen.  
- alle kinderen tafelsommen in kerstsfeer 
kunnen oefenen op: 
http://www.tafelsoefenen.nl/ 
- sommen over het tiental aan het 
automatiseren zijn. 
- de filmpjes en leesteksten van nieuwsbegrip 
erg interessant vindt. 
- de 7 aangeboden spellingcategorieën aan 
het herkennen is in leesboeken. Super goed.  

Heel erg bedankt voor de lieve ontvangst in 
het begin van het schooljaar. Wij konden altijd 
op jullie hulp rekenen. Wij willen jullie alvast 
alle goeds voor 2020 wensen. Geniet van de 
vakantie! 

Groep 5-6: 
Woensdag 27 november gingen we met de 
klas naar een theatervoorstelling.  

De voorstelling heette ‘De Nachtwaker’. De 
voorstelling vond plaats in Podium Hoge 
Woerd, Leidsche Rijn. 
Na afloop heb ik de meningen van de kinderen 
gepeild. Deze waren wisselend. Sommige 
kinderen vonden de voorstelling saai, anderen 
juist grappig, origineel of interessant. Kort zal 
ik een beeld geven van de voorstelling. 
Elke dag fiets hij stipt om 17.00 uur met een 
volle thermosfles, gesmeerde boterhammen 
en de krant naar zijn werk. Als alle andere 
mensen gaan avondeten installeert hij zich 
achter zijn bureau vol bewakingsmonitoren en 
gaat aan de slag. Zijn taak is helder: checken 
of alles is zoals het hoort te zijn. Maar als een 
deur zich keer op keer niet laat sluiten, moet 
hij natuurlijk op onderzoek uit…. 
Het theaterstuk is gemaakt door Filiaal 
theatermakers. De doelstelling van het stuk 
was om kinderen creatief te laten denken en 
hun nieuwsgierigheid te wekken. 
Ik hoop dat de kinderen genoten hebben. In 
elk geval was het een leuk en gezellig 
morgentje uit. 

 
 
Groep 7: 
De gesmolten sneeuwman koekjes 😁 
Sophia en 
Sophie vertellen 
wat ze voor 
Levelwerk 
moesten doen. 
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Wij moesten iets maken voor level, namelijk 
gesmolten sneeuwman koekjes. In een 
levelwerkboekje met de naam: Prik en Ko, 
voor dat boekje moesten we iets eetbaars voor 
de klas maken. Toen zijn we naar Sophie haar 
huis gegaan en hebben we koekjes gemaakt. 
We hadden 2 pakken sneeuwman koekjes 
gekocht bij de lidl en de volgende dag hebben 
we die koekjes uitgedeeld.  
Toen de koekjes in de oven zaten en we 

moesten 
wachten, hebben 
we de tijd gedood 
door samen te 
gaan haken.  
Uiteindelijk zijn de 
koekjes goed 
gelukt en hadden 
we een handige / 
snelle manier 
bedacht om de 
koekjes snel klaar 

te maken namelijk: Wit onderlaagje op het 
koekje, het gezichtje op de marshmellow 
maken, de marshmallow op het onderlaagje en 

de armpjes er op maken.  
 
Groep 8: 
Groep 8 heeft dertien nieuwe 
onderwijsassistenten aangenomen. De 
kinderen mogen om de beurt een dictee 
afnemen. De leerling die aan de beurt is noemt 
de woorden, bespreekt de categorieën en stelt 
vragen over woordsoorten. Doordat de 
leerlingen de regels 
uitleggen aan de klas, 
denken zij extra goed na 
over de categorieën, 
werkwoordspelling en 
grammatica. De 
leerlingen vinden het erg 
leuk om te doen. 
Daarnaast zorgt het 
ervoor dat de motivatie 
van de groep extra hoog 
ligt!  

 

 
Aan het einde van deze nieuwsbrief wens ik u graag, namens het team van De Zilvermaan, locatie 
Fazantenkamp, een fijne Kerstvakantie, gezegende Kerstdagen, veilige jaarwisseling en een goed 
begin van 2020. 
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