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Belangrijke datums: 
 

24-28 februari voorjaarsvakantie 
2 maart studiedag; alle groepen vrij 
18 maart studiedag; alle groepen vrij 
20 maart discofeest  
23-27 maart week van het geld 

 
Schoolplein 
Al eerder berichtten we over veel overleggen 
over het schoolplein en een speeltoestel. 
Inmiddels kan ik u melden dat er een plan is 
voor een hernieuwde inrichting van het totale 
plein. Dit gaat uit van een kleuterplein wat 
aanpassingen ondergaat, een middenstuk 
waar een nieuw toestel komt en toestellen 
verplaatst worden en een groot plein waar we 
naar belijningen kijken zodat teamspellen 
mogelijk worden. Dit totale plaatje vraagt een 
investering van meer dan € 50.000. Dat 
kunnen we niet in één keer realiseren. Samen 
met Kind en Co (BSO) gaan we op korte 
termijn starten met het middengedeelte. Hier 
wordt een speeltoestel vervangen door een 
nieuw toestel en moeten aanpassingen in de 
ondergrond gedaan worden. Het streven is dit 
rond de meivakantie gerealiseerd te hebben. 
Het plan voor het grote plein nemen we mee in 
en subsidieaanvraag bij de gemeente. 
Wanneer dit mogelijk blijkt, zou dit ook voor de 
zomervakantie gerealiseerd kunnen worden. 
De plannen voor het kleuterplein zullen we 
voor een komend jaar proberen te realiseren. 

In de plannen voor het plein is ook een andere 
opstelling van de fietsenrekken voorzien. Ik 
verwacht u daar in maart meer over te 
vertellen.  
 
Personele zaken 
Voor de goede orde laten we hier weten dat juf 
Wilmy met zwangerschapsverlof zal gaan 
vanaf 13 maart. We wensen haar natuurlijk 
veel sterkte met de laatste loodjes.  

 
Tarief overblijven 
Voor het reguliere overblijven wordt nu een 
bedrag gevraagd van € 2,95 per keer. 
Berekening voor het komende, laatste, halfjaar 
overblijven laat zien dat er een aanzienlijk 
tekort wordt verwacht. School kan en mag dit 
tekort niet uit andere middelen betalen. De 
kosten van het overblijven moeten worden 
betaald door degenen die gebruik maken van 
het overblijven. Dit betekent dat het tarief voor 
het overblijven vanaf maart (na de 
voorjaarsvakantie) wordt verhoogd naar € 3,25 
per keer. 

Vrijwilliger bij overblijven 
Het overblijven, dat tot de zomervakantie nog 
geregeld blijft, draait voor een deel op 
vrijwilligers. Hiermee worden ook de kosten 
zoveel als mogelijk beperkt. Voor de periode 
vanaf eind maart tot aan de zomervakantie 
zoeken we nog een vrijwilliger of vrijwilligers 
die op dinsdag en eventueel op maandag 
willen helpen bij het overblijven. Wilt u zelf 
helpen of weet u iemand die wil helpen, laat 
het ons weten! 

Voedselbank 
Al eerder besteedden we aandacht aan het feit 
dat we als school de voedselbank willen 
helpen in de vorm van het inzamelen van 
producten. Het lijkt ons een mooie zaak om als 
school ook na de voorjaarsvakantie weer een 
bijdrage te leveren aan het werk dat de 
voedselbank doet én hiermee te zorgen voor 
een stukje bewustwording bij de kinderen.  
Helpt u ook weer mee? 
Wat zamelen we in: 
Potten groente              Wereldgerechten 
Rookworst                     Ragout 
Blikken knakworstjes    Spaghetti 
Blikjes smac                  mac/spaghetti kruiden 
Bami                              bami-nasi kruiden 
Pannenkoekmeel          stroop  

 

 cbs de Zilvermaan is onderdeel van  
Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs “Vechtstreek en Venen” 

mailto:directie.dezilvermaanfazantenkamp@vechtstreekenvenen.nl
http://www.dezilvermaan.nl/


Zilvermail februari 2020 
 
informatieblad van CBS De Zilvermaan, 
locatie Fazantenkamp 
Christelijke school voor primair onderwijs, Fazantenkamp 161-162, 
3607 CH Maarssen Tel. 0346 560574 
e-mail: directie.dezilvermaanfazantenkamp@vechtstreekenvenen.nl  
website: www.dezilvermaanfazantenkamp.nl  
 

In de week na de voorjaarsvakantie kunnen 
deze producten weer op het podium worden 
ingeleverd. 

Nieuws vanuit de groepen: 
Groep 3-4 bracht een bezoek aan Slot 
Zuylen 
Op dinsdag 11 februari zijn we naar Slot 
Zuylen gegaan. Daar kregen we een 
rondleiding door de Tantes. Zij hadden ons 
maandag op school een brief gestuurd waarin 
ze zeiden dat ze onze hulp hard nodig hadden. 
We waren reuze nieuwsgierig geworden. Wat 
zou dat betekenen?  
In het Slot maakten de Tantes hun entree. Zij 
vertelden over het probleem. Het probleem 
was dat de hele familie en het voltallige 
personeel van Slot Zuylen een dagje uit waren. 
Het personeel had zo goed en hard gewerkt 
dat ze wel een uitje verdiend hadden. De twee 
deftige Tantes passen op het kasteel. Maar 
plotseling kregen ze bericht dat er onverwacht 
hoog bezoek kwam. Ze kwamen eten en 
logeren! Hoe moest dat nu? De Tantes waren 
ten einde raad. Er moest worden gekookt, de 
tafel moet worden gedekt, de logeerkamers 
waren niet klaar… wij mochten de Tantes 
helpen. Vervolgens nam iedere Tante een 
groep mee 
op een route 
door het 
kasteel. We 
bezochten 
de keuken, 
eetzaal, 
balzaal en 
een 

logeerkamer. In elke ruimte mochten we korte 
drama opdrachtjes uitvoeren om zo het 
probleem van de Tantes op te lossen.  We 
werden omgetoverd tot kindermeester / juf, 
kamermeisje, lakei, baron, barones,  kinderen 

van de baron en barones, kok en kregen de 
bibliotheek van het Slot te zien.  

Het was een leerzame ochtend. Wij willen de 
rijouders erg bedanken. Zonder jullie was dit 
bezoekje niet mogelijk geweest.   

Groep 5-6: 
In het kader van de 
Vreedzame school 
werken we aan 
verantwoordelijkheid. 
Je kan 
verantwoordelijk zijn 
voor je spullen maar 
ook voor je gedrag 
thuis en op school. Als 
we ons verantwoordelijk voelen voor de ander 
dan voelt de ander zich prettig. We begrijpen 
met elkaar dat als we ons verantwoordelijk 
voelen het gezelliger en fijner is in de klas. 

In groep 6 zijn we bezig met breuken. 
Kinderen vinden het heel erg interessant. U 
kunt thuis ook een brood breken. Hoeveelste 
deel is dit dan? Spelenderwijs leren kinderen 
vaak nog sneller.  
Groep 5 is bezig met grote tafels. Bijvoorbeeld 
12 x 6. Hoe reken je dit dan uit? Eerst doe je 
10 x 6 en dan 2 x 6. Die tel je dan bij elkaar op.  

Afgelopen maandag hadden we lessen van 
een leerorkest. We hebben allemaal drie 
instrumenten bespeeld. We zijn dan lekker 

bezig met muziek 
en met expressie. 
Aan het einde 
van de middag 
hebben we 
iedereen laten 
meegenieten van 
wat we geleerd 
hebben. 

Meester Peter en meester Kevin  
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Groep 8: 
Tumelo heeft een tijdje geleden een wens 
gedaan bij de Hema, om samen met zijn klas 
te komen ontbijten. De medewerkers van de 
Hema vonden zijn wens zo mooi, dat zij ervoor 
hebben gekozen om deze uit te laten komen. 
Groep 8 mocht kiezen uit veel lekkere broodjes 
en heerlijk drinken. De cappuccino was ook 

érg in trek. Het was erg gezellig. Groep 8 is 
Tumelo dankbaar voor zijn goede idee. En we 
zijn natuurlijk heel bij dat de Hema de wens 
heeft laten uitkomen!  

 

 

 

Graag wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie. Geniet ervan en graag tot 3 maart! 
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