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Belangrijke datums: 

7 oktober brief ouderpeiling 
14 oktober  uitslag ouderpeiling 
15-17 oktober  Kamp groep 8 
18 oktober  groep 8 vrij 
21-25 oktober  Herfstvakantie 
28 oktober  Studiedag; alle groepen vrij 
7 november schoolontbijt 

 
Op 7 oktober is de brief en het stemformulier 
voor de ouderpeiling over aanpassing van de 
schooltijden meegegaan met de (oudste) 
kinderen. Laat uw stem horen en zorg ervoor 
dat het ingevulde formulier voor 14 oktober is 
ingeleverd. 

Deze week ontvangt u per e-mail ook een 
verzoek om een uitgebreidere vragenlijst in te 
vullen. Deze vragenlijst, die onderdeel 
uitmaakt van ons kwaliteitszorgsysteem, gaat 
over uw beleving bij school. De uitslag kan ons 
input geven voor mogelijke extra 
verbeteringen. 

Even voorstellen 
Dit schooljaar zijn er wat nieuwe gezichten in 
school. Twee daarvan stellen zich hieronder 
voor. 
 
Mijn naam is Ilse van 
Doeland en ben 20 
jaar. Ik volg de 
opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs en zit in 
mijn laatste jaar. Mijn 
afstudeerstage loop ik 
hier op de Zilvermaan 
in groep 7. Op de 
maandag en dinsdag 
zal ik deze groep gaan lesgeven. 
In mijn voorgaande jaren heb ik voor 
verschillende groepen gestaan: groep 1/2 , 
groep 4/5, groep 6 en groep 8.  

Hierin heb ik vele ervaringen opgedaan.  
Groep 7 is voor mijn een nieuwe ervaring, 
maar een waar ik erg veel zin in heb.  
De reden dat ik juf ben geworden is omdat het 
werken met kinderen mij erg aanspreekt. De 
manier hoe zij denken en de wereld zien. 
Daarnaast wil ik leerlingen helpen en hen 
nieuwe kennis aanleren zodat zij door de jaren 
heen klaar worden gestoomd voor de 
toekomst. Samen leren we weer van elkaar.  
Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam jaar! 
Groetjes, 
Juf Ilse 
 
Ik ben Kevin en ik sta dit 
jaar voor groep 5/6 op 
basisschool de 
Zilvermaan. 
Ik heb ruim 8 jaar 
ervaring in groep 5/6. 
Lesgeven is echt een 
passie. Het mooiste in de 
kinderen naar boven 
halen is voor mij het belangrijkste doel.  
Naast het lesgeven ben ik gek op koken, 
poolen en bordspelletjes. Ik heb ook een kat 
die Sjakie heet. Verder doe je mij een groot 
plezier met concertkaartjes van Armin van 
Buuren. Ik verwacht hier een gezellige en 
leerzame tijd te hebben met elkaar. Mochten 
er vragen zijn kom dan vooral naar me toe. In 
een gezamenlijk gesprek kunnen we veel voor 
elkaar betekenen.  
Vriendelijke groet, 
Kevin de Jongh 
 
Schoolplein 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we met 
een pleinfeest veel geld bij elkaar brachten 
voor nieuwe dingen op het plein. In de 
concrete uitwerking bleek echter al gauw dat 
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de plannen veel meer zouden gaan kosten dan 
er geld beschikbaar was. Inmiddels zijn we in 
verder overleg met ook KMN Kind en Co en de 
gemeente om te bezien wat wel haalbaar is en 
op welke termijn. We hopen heel binnenkort 
met concretere plannen te komen.  

Controle op hoofdluis 
Ondanks vele oproepen slagen we er niet in 
om ouders te vinden die kinderen willen 
controleren op hoofdluis. In de 
medezeggenschapsraad hebben we erover 
gesproken of school de controle nog wel moet 
uitvoeren. Mochten we dit wel willen, dan 
zullen we hiervoor iemand moeten gaan 
inhuren. Het geld hiervoor zullen we dan via 
een verplichte bijdrage moeten gaan 
doorbelasten aan de ouders. Reacties op dit 
stukje worden zeker op prijs gesteld. 

Overblijven 
Op onze school verzorgt KMN Kind & Co de 
Tussenschoolse Opvang (TSO). Ook dit 
schooljaar zullen de aanmeldingen weer 
digitaal d.m.v. TSO Online ingevoerd moeten 
worden door u. Dit gaat bij de meeste mensen 
op dit moment goed, toch willen wij dit nog 
even onder uw aandacht brengen. 
Voor u betekent dit dat de TSO momenten die 
door de coördinator Janneke Zoeteweij 
geregistreerd worden, maandelijks achteraf bij 
u in rekening gebracht gaan worden voor 
€2,95 per TSO moment. Dit tarief geldt voor 
vaste dagen die vooraf digitaal zijn 
aangegeven. Incidenteel overblijven blijft 
mogelijk voor een tarief van €4,50 per keer. 
Wat betekent TSO Online voor u? Bent u al 
klant bij KMN Kind & Co, dan vragen wij u om 
uw gewenste TSO momenten vooraf digitaal 
door te geven. Als u dit vooraf doet betaalt u 
het reguliere tarief van €2,95. Vergeet u dit, 
dan betaalt u het tarief voor incidenteel 
overblijven van €4,50 per keer. Het is voor de 
TSO coördinator van belang dat zij vooraf weet 
hoeveel kinderen er zijn, zodat zij genoeg 

personeel kan inzetten en daarmee de 
veiligheid van de kinderen kan waarborgen. 
Gaat u dit schooljaar voor het eerst gebruik 
maken van de TSO, dan kunt u zich vanaf 
heden inschrijven bij KMN Kind en Co via onze 
website https://www.kmnkindenco.nl/tso/. 
Inschrijven is uiteraard kosteloos. Om in te 
schrijven kiest u de optie TSO Online. Na uw 
inschrijving ontvangt u vanuit KMN Kind & Co 
de spelregels TSO Online en de machtiging 
voor automatische incasso die door u 
ondertekend moet worden. Zodra Kind & Co 
de machtiging ondertekend heeft ontvangen, 
dan ontvangt u uitleg hoe u kunt inloggen in 
het ouderportaal Mijn KMN Kind & Co, om hier 
vervolgens de TSO momenten vooraf door te 
geven. 

Janneke Zoeteweij 

KMN Kind en Co: 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat we de 
samenwerking met KMN Kind en Co aan het 
uitbreiden zijn. Inmiddels zijn er drie 
BSO-groepen in het gebouw en maken we ook 
gebruik van personeelsleden. Zowel juf Rianne 
als meester Nick werken via KMN Kind en Co 
ook bij ons. En de TSO, het overblijven, wordt 
via Kind en Co georganiseerd. Graag breng ik 
dan ook de mogelijkheden van KMN Kind en 
Co onder uw aandacht om bijv. ook de 
zwemlessen via de BSO te organiseren. 

Nieuws vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
Na de 
zomervakantie zijn 
er 2 nieuwe 
kinderen in onze 
klas bij gekomen 
“Senn en Liam”, 
Welkom allebei.  
Het eerste thema ,ik, jij en wij hebben we 
inmiddels afgesloten en nu werken we volop 
aan het thema van de kinderboeken week  “op 
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reis”. 
We timmeren, knutselen, bouwen, spelen en 
lezen over voertuigen. Groep 2 is druk aan de 
gang met een werkboekje over het 
prentenboek “hond op reis”. De letters K, I, en 
de R hebben we geleerd en woorden mee 
bedacht. Natuurlijk worden er in de klas veel 
boeken voorgelezen, door moeders, kinderen 
van groep 7 en 8 en de juf. 
Op 10 oktober 
gaan we een 
kijkje nemen in 
de bibliotheek en 
met eigen ogen 
zien hoe je 
boeken kunt 
lenen.  
Van harte 
aanbevolen! 

Groep 3-4: 
De opening van de kinderboekenweek. 

Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek 
van start gegaan. Het thema van dit jaar is: 
Reis mee.  In het thema staan alle soorten 
voertuigen centraal.  Op het podium staat deze 
week een echte tent, hangen er routekaarten, 
staat er een fiets en kun je chillen in een stoel. 
Net alsof je echt op reis bent! Wij mochten met 
de klas de Kinderboekenweek openen! We 
hadden een liedje ingeoefend en we vonden 
het super spannend het voor de hele school te 
mogen optreden. We stonden op een rij naast 
elkaar en iedereen werd stil toen we begonnen 
te zingen. Na afloop kregen we een luid 
applaus van het publiek. We hebben mooie 
boeken gekregen die we in de klas mogen 
lezen. De komende tijd gaan we leren en lezen 
over voertuigen. Wij verheugen ons ook heel 
erg op alle mama’s, papa’s, opa’s en oma’s die 
komen voorlezen! 

Groetjes van Loek, Dien, Amber, Jayde, 
Fayenne, Lotte, Sem, Simon, Meggy, Isa, 

Rivano, Dorian, Suze, Marlencio, Kyan, Bram, 
Ginny, Dize, Demi, Elise, Nick en Bram. 

Groep 5-6 
Op onze school ziet u sinds de zomervakantie 
een nieuwe verschijning: het chromebook. 
Kinderen zijn er fanatiek mee bezig. Is dat wel 
een goed idee, zo’n scherm? Tsja, je ontkomt 
er in deze tijd niet meer aan. Er zijn zelfs 
scholen waar helemaal geen boeken meer 
zijn. Bij ons wel, volop zelfs. Wij maken 
gebruik van beiden. Maar we zijn wel blij met 
onze chromebooks. Wat doen onze kinderen 
nou op die chromebooks? Nou, we hebben 
bijvoorbeeld een nieuw programma voor 
wereld-oriëntatie:: Faqta. 

  

Faqta is gebaseerd op de computer, zonder 
kan niet. Alle informatie en veel van de 
verwerking gaat op de chromebooks. Natuurlijk 
moeten kinderen ook schrijven op papier. Dat 
doen ze op verwerkingsbladen en in 
doeboeken. Ook knutselen en ontdekken doen 
ze gewoon met handen en ogen. De 
chromebooks zijn voor kinderen heel 
aantrekkelijk en up to date. Ze leren 
samenwerken en overleggen. En gelukkig 
starten de chromebooks razendsnel op, dat 
was vorig jaar wel anders. Op de takenkaart 
staat ook voor elk kind Extra werk. Wanneer 
een kind tijd over heeft gaat deze op zijn 
chromebook verdiepen of herhalen. Dat kan 
zijn spelling of rekenen. Ook is de chromebook 
een grote encyclopedie. Nieuwsbegrip, onze 
begrijpend lezen methode, werkt voor een deel 
via chromebook.  
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Sommige kinderen hebben soms wel eens de 
neiging om niet met het goede programma te 
werken. Helaas voor hen, wij kunnen op ons 
scherm elke kind volgen en precies zien wat 
ze doen en niet doen. Eventueel kunnen we 
hun chromebook vergrendelen! Gelukkig komt 
dit niet heel vaak voor en genieten we volop 
van onze nieuwe aanwinst. 
 
Groep 7: 
Braakballen 
Afgelopen weken 
heeft groep 7 
braakballen van 
een uil onderzocht. 
Eerst zijn we 
verschillende uilen 
gaan bekijken en 
Levi wist ze 
allemaal te benoemen. Vervolgens mochten 
de leerlingen in tweetallen de braakballen 
uitpluizen. Verschillende botjes van ratten 
werden gevonden. Aan de hand van 
zoekkaarten wisten de leerlingen wat voor 
botjes het waren, zoals: ribben, schedel, 
dijbeen, tenen, etc. Tenslotte hebben de 
leerlingen nog een 
voedselpiramide 
gemaakt met de uil 
aan de top. Wij 
merkten een hoge 
betrokkenheid en 
veel enthousiasme 
bij de leerlingen. 
Daarnaast willen 
wij de opa, oma en 
moeder bedanken 
voor het voorlezen tijdens de 
kinderboekenweek! 

Groep 8: 
In groep 8 zijn de 

kinderen druk bezig geweest met lessen over 
bubbels en bellen. Zij hebben verschillende 
soorten vloeistoffen getest en onderzocht met 
welke zij de beste bellen konden maken. 
Daarnaast was het deze dag pyjamadag. De 
kinderen mochten in hun pyjama komen, 
omdat zij een prestatie hadden geleverd op het 
gebied van kritisch werken. 
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