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Het is goed om in deze tijd waarin we
voorzichtig moeten zijn, dat er allerlei
maatregelen van kracht zijn die ons doen en
laten beperken, ons ook realiseren dat het
gewone leven doorgaat. Zelf merk ik dat de
(Christelijke) feestdagen een ritme en houvast
geven. Donderdag is het Hemelvaartsdag. We
staan stil bij het vertrek van Jezus van de
aarde. Mijn oog viel op een tekst in
Handelingen, waarin engelen zeggen “Blijf niet
naar de hemel staren.” Deze boodschap aan
de leerlingen van Jezus toen, leert ons wellicht
vandaag dat onze blik gericht mag zijn op naar
de aarde, naar de ander, de medemens, naar
het hier en nu. Jezus heeft ons immers
voorgeleefd waar het om gaat, omzien naar de
ander.
Ik merk op school dat we proberen de lessen
weer zo goed mogelijk op te pakken. De
beperkingen in afstand zijn lastig. Het voelt
soms niet goed. Maar ze blijven nog nodig. We
hopen ook dat we aan grote knelpunten een
bijdrage hebben kunnen leveren, door opvang,
extra contact of door materialen. We hopen dat
we snel weer in een situatie komen waarin alle
kinderen weer de hele week naar school
kunnen. We houden u op de hoogte.
Rookvrij schoolplein
Het schoolterrein is geen plaats waar kinderen
leren roken, door het te zien. In overleg met de
medezeggenschapsraad hebben we daarom
besloten ons schoolplein rookvrij te maken,
eerder dan wettelijk verplicht. Inmiddels zijn
borden geplaatst bij de toegangen van het
plein. Het is op het gehele schoolplein niet
toegestaan om te roken.
Personele zaken
Jojanne Schuring, onze IB-er, heeft afscheid
genomen en werkt op een andere school.
Voorlopig worden haar taken waargenomen
door Marloes Vermeulen. Marloes werkt voor
Opdidakt en is de komende maanden als
interim-IB-er bij onze school betrokken. Haar
werkdagen zijn dinsdag en donderdag. Zij is
ook bereikbaar via het mailadres
ib.dezilvermaanfazantenkamp@vechtstreeken
venen.nl.

Groepsverdeling 2020-2021
Ondanks alles is het gelukt om de
groepsverdeling voor volgend schooljaar rond
te krijgen. Met gebruik van een regeling voor
knelpunten mogen we volgend schooljaar
opnieuw 5 groepen formeren. Na overleg in
het team en met de medezeggenschapsraad
hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk
de bestaande groepen door te laten gaan naar
volgend jaar.
Ook de personele bezetting is nagenoeg rond.
In onderstaand overzicht treft u de
groepsverdeling aan met de leerkrachten.
Groep 1-2

juf Gerda en juf Petra

Groep 3

Juf Inez en juf Charlene

Groep 4-5

Meester Trung en juf Charlene

Groep 6-7

Meester Peter en meester
Jaap

Groep 8

Juf Michelle

Naast deze verdeling zal juf Marloes
(Liesker-Van Egmond) in het nieuwe
schooljaar starten als IB-er. Zoals te zien is zal
meester Kevin volgend schooljaar niet meer bij
ons werken. We hebben meester Jaap als
opvolger gevonden. Meester Trung is nu als
stagiair bij onze school betrokken. Volgend
schooljaar heeft hij zijn diploma en komt hij bij
ons werken als leerkracht.
Babynieuws
Op 28 april is juf
Wilmy bevallen van
een dochter. We
zijn blij te kunnen
melden dat het met
zowel Wilmy als
met dochtertje Faya
goed gaat.
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We zijn heel blij met het nieuwe speeltoestel.
Alle groepen kunnen zich er nu helemaal op
uitleven.

Inmiddels is er ook overleg opgestart met de
gemeente over een plan op het grote
speelplein. We hopen dat de gemeente
hieraan wil bijdragen.
Nieuws vanuit de groepen:
Groep 1-2
Met veel plezier zijn alle kleuters weer gestart
op 12 mei, ze hadden elkaar gemist! In de klas
spelen we met muziekinstrumenten en we
doen veel spelletjes met ritme en toonladders.
De kleuters kunnen ook zelf een liedje leren
spelen op de xylofoon m.b.v. kleuren.
Natuurlijk wordt er ook veel geknutseld en in
de luister/
leeshoek
meegelezen met
een prentenboek
over “de kleine
Amadeus”. Er
worden woorden
die te maken
hebben met
muziek geleerd en
de kinderen kennen al veel namen van
muziekinstrumenten en hoe ze klinken.
Misschien leuk om een spelletje te doen thuis,
om de beurt een muziekinstrument benoemen,
wie is het eerste af? Verder genieten de
kinderen weer van het buitenspelen met elkaar
en het nieuwe speeltoestel. En nu maar hopen
dat we snel weer elke dag naar school kunnen.
Groep 3 en 4 weer naar school.
Wat heerlijk dat we weer naar school kunnen!
De kinderen zijn zo groot geworden!! Lange

benen die bijna niet meer onder tafel passen,
losse tanden en allemaal blije gezichten!
Groep 4 was al snel gewend aan de nieuwe
regels en routines; geen handen geven en je
jas en tas mee in de klas nemen. En dan
meteen je handen wassen. Groep 3 mocht de
volgende dag meteen beginnen met
buitengym. Wat fijn dat er een nieuw
speeltoestel staat, die kon meester Nick goed
gebruiken voor de start van de gymles. In de
klas praten we veel over de afgelopen tijd, en
herhalen moeilijke sommen en spellingsregels.
We weten dat we anderhalve meter afstand
moeten houden maar hoelang is dat nu
eigenlijk? Dus met alle kinderen meten we een
stukje wol af aan de centimeter. Maar het moet
heel precies van de juf, dus nog een keer
zodat alle touwtjes even lang zijn als
honderdvijftig centimeter. We leren de
verschillende schrijfwijze van anderhalve
meter, en meten hoelang je armen zijn en de
kast is. Het lunchen tussen de middag is heel
gezellig en we hebben ons eten zo op. Juf
Rianne komt ook weer fijn bij ons in de groep
helpen met lezen. Het is fijn om weer naar
school te gaan ook al missen we erg de
andere groep.
Juf Marloes, Juf Rianne en Juf Inez
Groep 5-6
Een nieuwe situatie vraagt om flexibiliteit van
zowel de school ouders als kinderen. Wij willen
ten eerste een enorm compliment geven aan
de kinderen die zich snel hebben aangepast
aan de nieuwe situatie.
De kinderen leren sneller om nu met huiswerk
om te gaan. Dit gaat meestal goed. Blijf uw
kind hier op checken. Ze krijgen dagelijks
huiswerk van de meesters mee voor de
volgende dag. Met de vreedzame school zijn
we nu vooral bezig over de gevoelens van de
kinderen. De wereld ziet er anders uit. Hoe ga
jij hiermee om? Het is voor kinderen belangrijk
om hierover te praten. Dit doen we met elkaar.
Zo hebben ze ook het gevoel dat ze niet alleen
zijn met deze gevoelens. Het rekenen en taal
en spelling en uiteraard het lezen hebben we
weer snel opgepakt. We herhalen zeer
beknopt en we zetten door om de doelen
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zoveel mogelijk te halen. De kinderen zijn
enthousiast dat helpt enorm!
Meester Peter en meester Kevin
Groep 7
Weer terug op school! De afgelopen dagen zijn
de leerlingen van groep 7 weer gestart. De
leerlingen gaven aan het weer fijn te vinden
om naar school te mogen gaan.
Dana: Ik vond het leuk om weer naar school
om allemaal vrienden weer te zien. Woody
vindt weer fijn om naar school te gaan, omdat
hij het thuiswerk niet leuk vindt. Hij wil graag
weer meer leren. Sophie: Ik vind het leuk om
weer naar school te gaan, omdat ik mij thuis
begon te vervelen. Sanne vindt het vooral
lastig worden wanneer haar vader vroeg thuis
is en weer wil barbecuen.
In deze periode gaan wij veel oefenen met het
herhalen van de stof. Daarnaast leren zij voor
spelling wat de gebiedende wijs is en de
categorieën trema-meervoud en het latijns
voorvoegsel (adjudant, subtropisch, object
etc.).
Groetjes groep 7
Groep 8
Groep 8 is begonnen met het oefenen van de
musical! De kinderen hebben in de
meivakantie het script goed geleerd, zodat ze
na de meivakantie direct aan de slag konden.
Er moet namelijk nog best veel gebeuren
voordat de musical kan worden opgevoerd.
Gelukkig hebben kinderen vaak veel plezier bij
het oefenen! Op school oefenen zij in de klas
of in het speellokaal en op de thuisdagen doen
zij dat via Hangouts. Het is soms best
spannend om bijvoorbeeld alleen te zingen,
heel overdreven toneel te spelen of dansjes te
leren, maar door het vele oefenen krijgen de
kinderen steeds meer zelfvertrouwen op het
podium. De kinderen geven elkaar feedback te
geven door middel van tips en tops, zodat zij
elkaar stimuleren om steeds beter te worden!
Samengevat, best wel spannend, maar ook
leerzaam en leuk om te doen!
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Herhaalde oproep: Ouder gezocht voor de
MR:
In maart hebben we u al bericht dat Rob van
der Wilt aan het einde van schooljaar
2019/2020 aftreed uit de
medezeggenschapsraad. Rob heeft
aangegeven zich eventueel verkiesbaar te
stellen. Maar geeft heel duidelijk aan dat als er
ouders zijn die graag hun
bijdrage/betrokkenheid aan school willen
geven door zitting te willen nemen in de MR hij
zal aftreden. Dit betekent dat er officieel een
vacature is waarvoor wij een enthousiaste
ouder zoeken. We zoeken iemand die zich
vanaf eind augustus (het begin van het nieuwe
schooljaar 2020/2021) beschikbaar wil stellen.
Medezeggenschap geeft ouders en
leerkrachten die bij de school betrokken zijn de
mogelijkheid mee te praten over alles wat er in
en rond de school gebeurt. Als individu kun je
vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die
op de school spelen. Door medezeggenschap
kunnen ouders en leerkrachten zich samen
inzetten voor de school en het onderwijs. De
MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en
instemmingsrecht. Bij adviesrecht kunt u
denken aan de regeling van de vakanties, een
wijziging van het lesrooster en het onderhoud
van het gebouw. Er worden adviezen gegeven
die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het
instemmingsrecht valt onder meer de
schoolgids, het schoolreglement, het beleid
inzake ouderparticipatie en de besteding van
de vrijwillige ouderbijdrage. De MR wordt door
de directie ook gebruikt als klankbord en vice
versa, waardoor de MR een sterk
overlegorgaan is geworden.
Alle ouders (of voogden) met een kind op de
Zilvermaan Fazantenkamp kunnen zich voor
de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er
bepaalde eisen aan hen mogen worden
gesteld.
Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden
kiezen de personeelsgeleding,
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage
leveren aan de gang van zaken op de
Zilvermaan U bent nauw betrokken bij de
school, kunt meepraten en -beslissen over het
beleid, krijgt meer contact met andere ouders,

het team en het bestuur en doet op allerlei
uiteenlopende gebieden een schat aan
ervaring op.
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich
wenden tot ouders die momenteel zitting
hebben in de MR:
- Mariken Spauwen
- Rob van der Wilt
Wilt u eerst een MR-vergadering bijwonen om
te kunnen bepalen of u zich kandidaat wil
stellen kan dat natuurlijk ook.
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een
e-mail naar
mr.dezilvermaan@vechtstreekenvenen met als
titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een
korte tekst toe waarin u zich voorstelt als
kandidaat (met foto) en geef aan waarom u
zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken
wij om de ouders te informeren in de volgende
nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich nog
aanmelden tot 1 juni. Zijn er meer
geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen
uitgeschreven.

