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Belangrijke datums: 

21 november diplomering mediatoren 
28 november leerlingenraad 
2 december Pyjamazingen groep 1 t/m 

4 
4 december Sinterklaasfeest op school 
18 december Kerstviering 
20 december  start Kerstvakantie 

 
Een aantal weken geleden stuurden wij u een 
brief over de ouderbijdrage. Met de 
voorbereiding voor het sinterklaasfeest en het 
Kerstfeest in volle gang, moeten er ook al 
allerlei kosten betaald worden. We merken dat 
we van veel ouders nog niet de ouderbijdrage 
hebben ontvangen. Kunt u zorgen dat er op 
korte termijn wel wordt overgemaakt? 

Gevonden voorwerpen 
Regelmatig brengen we allerlei gevonden 
kledingstukken onder uw aandacht. 
Fietssleutels etc. worden meestal wel snel met 
de rechtmatige eigenaar herenigd. Er liggen nu 
echter al enige tijd wat kleinere voorwerpen 
(zie foto) die ik graag onder uw aandacht 
breng.  

 

 Mediatoren gediplomeerd 
De Zilvermaan Fazantenkamp heeft er weer 
een aantal nieuwe leerlingmediatoren bij! Dit 
zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die bemiddelen 
wanneer kinderen ruzie hebben en daar zelf 
niet meer uitkomen. De afgelopen weken 

hebben de mediatoren in spe een training 
gevolgd. Daarin zijn onderwerpen aan bod 
gekomen zoals het onpartijdig zijn, het stellen 
van de juiste vragen, samenvatten en actief 
luisteren naar de kinderen die ruzie hebben. 
Tussen de nieuwe en de ervaren mediatoren 
werden over en weer vragen gesteld en tips 
uitgewisseld. De mediatoren zijn zeer 
gemotiveerd om hun rol te vervullen. 
Donderdag mochten de leerlingmediatoren 
hun diploma in ontvangst nemen, in het bijzijn 
van alle kinderen en verschillende ouders.  
Het team van leerkrachten van De Zilvermaan 
Fazantenkamp is trots op de mediatoren en op 
de kinderen die daadwerkelijk hun hulp vragen 
waar dat nodig is! 

Coördinatie Overblijven 
Deze donderdag is de coördinator van de 
TSO, Janneke Zoeteweij, voor het laatst. Zij 
heeft een andere baan en daarmee stopt ook 
haar rol als coördinator. We hebben Janneke 
bedankt voor haar inzet voor het overblijven op 
onze school. 
Met het overgaan naar een continurooster met 
ingang van het nieuwe schooljaar is 
overblijven niet meer nodig. Tot die tijd zal 
Rianne ten Braak de coördinatietaken van het 
overblijven op zich nemen. Rianne is al langer 
bij zowel het overblijven als ook in onze school 
betrokken (in een rol als onderwijsassistent en 
in haar werk bij de BSO). 
 
Schoolontbijt 
Op donderdag 7 november deden wij mee, net 
als vele scholen, met het nationale 
schoolontbijt. Ook met de deelname aan de 
europese schoolfruitregeling, willen we het 
belang van goede en gezonde voeding 
benadrukken. Op deze manier hopen we 
kinderen met een breed assortiment aan fruit 
in aanraking te brengen. Met betrekking tot het 
schoolontbijt heb ik gehoord dat veel kinderen 
enthousiast waren over yoghurt met muesli. 
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Pyjamazingen: 
Het pyjamazingen door de groepen 1 tot en 
met 4 is een mooie traditie op school. Dit jaar 
zullen we voor het eerst ook de oudste peuters 
van het kinderdagverblijf hierbij uitnodigen. We 
hopen zo de samenwerking met Kind en Co 
ook praktische handen en voeten te geven. 

Nieuws vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
Wat gaat de tijd toch snel...eerst nog 
verwonderd over de aantallen paddenstoelen 
en druk met het maken van een eigen 
paddenstoel… zitten we nu alweer middenin 
het feest 
voor 
kinderen: 
sinterklaas! 
Zoals u 
heeft 
kunnen zien 
een echte 
huifkar als 

vervoermiddel voor de Sint door de Veluwe 
(Apeldoorn)... naar onze school wellicht...? 

Een week geleden ouders in de groep gehad 
die mochten ervaren wat het is om een 'grote 
kring rekenen' te doen: tellen en 
doortellen...hoe lang doe ik erover als ik een 
gebouw van blokken bouw of kan ik in 30 
tellen de puzzel/figuur afmaken.  
Met de Vreedzame School hebben we bijna 
weer een blok afgerond: "We lossen zelf 
conflicten op" Dit blijft zowel op school als 
thuis (kletskaart) nog veel in praktijk brengen! 
Helpt u een handje mee? 

Groep 5-6 
Wij zijn in groep 5/6 druk bezig met win-win 
situaties. Hoe zorgen we dat we samen blij zijn 
met onze keuzes?  Via de Vreedzame school 
zijn we hier mee bezig. Met rekenen zijn we 

bezig in groep 5 met het uitrekenen van 
geldsommen en in groep 6 met breuken. 
Vooral breuken zijn lastig. De tafels 1 t/m 4 
hebben we allemaal gehaald. Nu gaan we elke 
week weer een tafel doen.  
U kunt altijd met uw kind oefeningen doen op 
het internet. Het internet staat er vol mee. Doe 
uw voordeel er mee! 
Maak er een fijne maand van! 
 
Groep 8: 
Op woensdag 20 november is groep 8 op 
bezoek geweest bij het Wellant College. De 
school heeft een doe-ochtend georganiseerd 
die bestond uit drie lessen. De leerlingen 
mochten kijken door een microscoop, raden 
wat het voor een preparaat was en het 
tekenen. Daarna mochten de leerlingen een 
les Nederlands volgen. In de laatste les 
mochten de leerlingen bloemschikken en een 
kaartje maken. Groep 8 heeft zich goed 
vermaakt en vond het leuk om eens te mogen 
spieken op het Voortgezet Onderwijs! 
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