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Belangrijke datums: 

13 februari rapport mee 
14 februari studiedag; alle groepen vrij 
17-20 februari oudergesprekken 
19 februari open ochtend voor nieuwe 

ouders 
19 februari ANWB Streetwise 
24-28 februari voorjaarsvakantie 
2 maart studiedag; alle groepen vrij 
20 maart discofeest 

 
Cito-toetsen 
Inmiddels hebben we de periode waarin we de 
Cito-toetsen afnemen weer grotendeels achter 
ons. De uitvoering hiervan stelt mij enigszins 
voor een dilemma.  
Aan de ene kant vinden wij dat er teveel 
nadruk op de Cito-toetsen wordt gelegd en 
zouden wij het liefst de toetsen willen afnemen 
zonder dit uitgebreid te communiceren. 
Anderzijds vinden wij het ook wel handig 
wanneer er rekening wordt gehouden met de 
periode van toetsen wanneer er bijvoorbeeld 
afspraken met artsen, orthodontist, etc. 
gemaakt moeten worden.  
In het vervolg zullen we dus aangeven in 
welke twee weken de Cito-toetsen worden 
afgenomen, met daarbij het verzoek om 
hiermee rekening te houden wanneer er 
afspraken buiten school gemaakt moeten 
worden. 
We hechten er wel aan om het belang van 
deze toetsen te beperken. De Cito-toetsen zijn 
vooral bedoeld om de ontwikkeling van het 
kind, de groep en de school te volgen. Het 
levert ons informatie op welke onderdelen het 
onderwijs (op groeps- of individueel niveau) 
aanvulling of aanpassing behoeft. Daarmee is 
het voor ons geen instrument op een kind te 
beoordelen maar een instrument om te volgen 
of het onderwijs dat we geven, voldoende tot 
zijn recht komt. 
 

Hoe laat op plein ‘s middags 
Graag breng ik onder uw aandacht dat tot aan 
de zomervakantie het plein tussen de middag 
gebruikt wordt door de TSO. De 
toegangshekken zijn dan dicht, dit mede in 
verband met de veiligheid en het overzicht bij 
toezicht. Zodra het toezicht wordt 
overgenomen door een leerkracht of om 12.55 
uur worden de hekken geopend. Dit op 
aangeven van de betreffende leerkracht of een 
overblijfmedewerker. Ik doe een dringend 
beroep op iedereen om zich naar deze 
afspraak te schikken.  
 
Podiumvoorstellingen 
Vanuit het verleden weet u wellicht dat er 
regelmatig door groepen voorstellingen 
werden gegeven op het podium. Na een 
periode van andere focus, willen we dit graag 
weer oppakken omdat we deze ervaring ook 
graag aan kinderen willen meegeven. we 
hebben daarom afgesproken dat elke groep 
tenminste een keer een voorstelling op het 
podium geeft. De planning hiervoor is als volgt: 

13 maart groep 8 
20 maart groep 1-2 
25 maart groep 3-4 
31 maart groep 5-6 
22 april groep 7 

In principe is het optreden aan het begin van 
de dag en worden de ouders van de kinderen 
in de betreffende groep hiervoor uitgenodigd. 
Daarnaast zullen de kinderen uit de andere 
groepen het optreden bijwonen. Van de 
leerkracht van de groep zult u nader 
geïnformeerd worden. 
 
Gebedsgroep 
Eens per maand komt een gebedsgroep bij 
elkaar. Dat is erg gezellig, maar bovenal 
bidden wij voor de school. We bidden en 
danken God voor de leerkrachten, de 
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kinderen, goed onderwijs, een goede sfeer in 
de klassen en het team, een mooi sinterklaas- 
of kerstfeest, zieke kinderen/ouders/ 
leerkrachten, moeilijke gezinssituatie zoals 
scheiding en overlijden. Gebedspunten krijgen 
we van leerkrachten, ouders en soms ook van 
de kinderen. Heeft u iets waarvoor wij mogen 
danken of bidden? Geef het door aan één van 
ons of bij juf Gerda of juf Petra. Alles blijft 
vertrouwelijk binnen ons gebedsteam. Wilt u 
een keer aansluiten en met ons mee bidden? 
Dan bent u van harte welkom en nodigen wij u 
bij deze graag uit om op een vrijdagochtend 
mee te bidden in de lerarenkamer vanaf 
ongeveer 8.30 uur.  

Wij bidden de volgende vrijdagen: 
7 februari  
6 maart 
3 april 
15 mei 
5 juni 
10 juli 

Hartelijke groet het gebedsteam, 
Helena, Judith, Margaret, Natasja en Yvonne 

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 elke vakantie (tot aan de 
zomervakantie) 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. Helpt u ook mee? 

Ouderbijdrage 
In oktober 2019 hebben wij u verzocht om de 
vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Van ruim 
een derde deel van de ouders hebben wij nog 
geen ouderbijdrage ontvangen. Ook hebben 
wij geen bericht van niet willen of niet kunnen 
voldoen gekregen. Wij nemen dus aan dat een 
flink deel van u vergeten is om deze, voor ons 
zo belangrijke, bijdrage te betalen. 

Voor een aantal activiteiten, die buiten de 
reguliere schoolzaken liggen, geldt dat die 
vanuit de ouderbijdragen worden voldaan. Dit 
zijn het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de 
paasviering, sportdag, koningsdag, afscheid 
van groep 8 en hapjes en drankjes bij speciale 
gelegenheden of activiteiten. Wij moeten 
constateren dat wij een deel van deze 
activiteiten niet (meer) kunnen organiseren 
wanneer wij onvoldoende ouderbijdragen 
ontvangen. 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u 
om de bijdrage van € 25 per kind over te 
maken op rekekening NL60 RABO 
0336922558 ten name van De Zilvermaan 
(voorheen ten BoomBasisschool) 
Medezeggenschapsraad. Vermeld u de naam 
van uw kind en de groep erbij? 

Nieuws vanuit de groepen: 
Groep 1-2: 
De kop is er alweer af…en zijn druk geweest 
met ons nieuwe thema  “de supermarkt”. Er 

wordt gekocht en verkocht, het is 
een levendige handel in de klas! 
Leuk om te zien dat de kinderen 
er zo enthousiast mee bezig zijn. 
We hebben niet alleen in de klas 
nagespeeld, maar hebben ook 
echt boodschappen gedaan bij de 

supermarkt. Afgelopen vrijdag 24 januari zijn 
we met een boodschappenlijstje en echt geld 
naar de “Hoogvliet” geweest.  
Geweldig dat wij achter de coulissen mochten 
kijken hoe het een en ander wordt opgeslagen, 
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gekoeld en nog veel meer. Dank jullie wel 
medewerkers van de Hoogvliet! 
We hebben echte tomatensoep gemaakt…zelf 
gesneden en samen gekookt! Ook het toetje, 
de “trifle” ging er in als…het was heerlijk! 

 

Groep 3-4: 
Dinsdagmiddag 14 januari is Maranke Rinck bij 
ons in de klas op bezoek geweest. Een echte 
kinderboekenschrijfster is natuurlijk super cool 
om op bezoek te krijgen. We waren 
zenuwachtig en enthousiast tegelijkertijd.  Ze 
had veel boeken bij zich en zelfs een "echte 
Bob Popcorn" werd uit haar koffer getoverd. 
Ondertussen vertelde ze ons dat ze samen 
met haar man Martijn al deze boeken maakt. 
Maranke maakt de teksten en Martijn maakt de 
illustraties. Wij vertelde dat we het ook erg leuk 
vinden om boekjes te maken. Maranke vond 
dat erg leuk om te horen en gaf ons heuse tips 
om een een echte schrijver te worden. Om een 
schrijver te worden kan je het beste: veel 
lezen, veel schrijven, veel luisteren en veel 
kijken naar mensen.  
Daarna liet ze ons filmpjes zien van 
boeken-spelletjes. Maranke heeft namelijk veel 
boeken geschreven over spelletjes. Eén 
daarvan is de Tangram Kat waar Maranke een 
zilveren griffel en Martijn een gouden penseel 
voor hebben gekregen. We waren heel erg 
benieuwd geworden en gelukkig las ze de 
Tangram Kat voor. Het boek gaat over een 
jongen die van een tangram een kat maakt. 
Daarna besluit hij een vriendje voor de kat te 
maken. Maar dat is gemakkelijker gezegd dat 
gedaan........ 
We mochten na het horen van het boek echte 

tangram creaties maken!  
Het was een super leuke leerzame middag.  

Groep 5-6: 
In de klas hebben we het over hoofd en 
bijzaken.  
Wat is een hoofdzaak in een ruzie en wat een 
bijzaak? Hoe moet ik dit samenvatten en hoe 
komen we sneller tot een oplossing? Vaak 
denken kinderen in problemen. Ik heb last van 
dit of dat. Het is goed om een oplossing daarbij 
te bedenken. Die voor beide aanvaardbaar is.  
De tafels moeten er bij iedereen voor de 
voorjaarsvakantie er in zitten. Dit is bij de helft 
nu nog niet het geval. Kunt u dit samen met uw 
kind thuis oefenen? In de klas hangt een 
tafelkaart. Hierop kunt u zien hoe ver uw kind 
al is. 
Na de CITO's hebben we een gezellige 
high-tea. We sluiten hiermee het eerste half 
jaar hard werken mee af. Informatie heeft u 
hierover al gekregen per mail. 
De kinderen hebben volgende week een toets 
van Taal. Het is dan belangrijk om de 
meegegeven woordenlijst goed uit je hoofd te 
leren!  
Verder wil ik betrokken ouders danken voor 
wat zij regelen voor de groep. Denk aan 
bowlen regelen, auto's regelen en met 
kinderen meelezen of meegaan met bepaalde 
uitjes. En nog veel meer van wat ik heb 
genoemd. Zonder jullie is dit niet mogelijk. 
Onze dank daarvoor! 
Meester Peter en meester Kevin.  
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