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Belangrijke datums:
Vrijdag 17 juli 12.00 uur: start zomervakantie
Maandag 31 augustus: eerste schooldag
Maandag 21 september: schoolfotograaf
Nog heel even en dat zit dit schooljaar er op.
Zelden hebben we zo’n jaar meegemaakt. Ook
dinsdag bespraken we met de leerlingenraad
de afgelopen periode. We zien dat de meeste
kinderen de veranderingen lastig hebben
gevonden, maar ook wel weer snel gewend
waren. Gelukkig vindt (bijna) iedereen het fijn
weer naar school te gaan.
We hopen dat het goed blijft gaan met het
aantal besmettingen. Aan het einde van de
vakantie hoop ik iedereen te kunnen berichten
over het protocol bij het naar school gaan;
welke regels er gelden en waar we ons aan
houden.
Continurooster
Het nieuwe schooljaar gaan we starten met
een lesrooster van vijf gelijke dagen. Iedere
schooldag beginnen we om 8.30 uur en om
14.00 uur eindigt de schooldag.
Tussen de middag pauzeren we even, we
etene met de klas en spelen even buiten.
Daarna gaan we weer aan het werk zodat we
om 14.00 uur klaar kunnen zijn.
Bericht van juf Wilmy
Lieve kinderen en ouders/verzorgers,
Alweer bijna 15 jaar geleden begon ik met
werken op de Ten Boomschool, inmiddels De
Zilvermaan. In die tijd heb ik veel
ontwikkelingen mee mogen maken. Het waren
soms pittige maar vooral heel mooie jaren
waarin ik veel heb geleerd, plezier heb gehad
en onwijs heb genoten van het werken in het
onderwijs. Dat hoop ik volgend schooljaar te
blijven doen, maar dan ergens anders.
Na de zomervakantie start ik op een andere
school binnen de stichting Vechtstreek en
Venen. Een nieuwe werkplek zorgt er vaak
voor dat je weer nieuwe dingen leert. Daar kijk
ik naar uit; hoezeer ik het ook naar mijn zin
heb op De Zilvermaan.
Het is een beetje een gekke periode om
afscheid te nemen, zo direct na mijn

zwangerschapsverlof en in de coronatijd.
Daarom op deze plek even een berichtje en
een bedankje. Want ik wil jullie allen bedanken
voor de leuke tijd en het vertrouwen. Ik heb
genoten van alle kids, de fijne contacten met
ouders en natuurlijk van mijn lieve collega’s.
Op deze school heb ik ontdekt dat mijn werk
ook mijn hobby is.
De verwachting is dat ik nog af en toe op De
Zilvermaan zal zijn om in te vallen in de
verschillende groepen waar dat nodig is. Wie
weet zien we elkaar dus nog eens! Voor nu
wens ik jullie een hele fijne zomervakantie!
Liefs, Wilmy
Lezen in de vakantie
Lezen is een belangrijke vaardigheid. Dagelijks
hebben we het lezen nodig. Goed lezen vraagt
oefening. Daarnaast is lezen ook gewoon leuk,
of zou het in ieder geval moeten zijn. Graag
breng ik de mogelijkheid van de gratis
VakantieBieb onder uw aandacht. In de gratis
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er
leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar
ook spannende boeken voor tieners en
prachtige romans voor volwassenen. De
VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk,
dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de
App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en
met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je
op www.vakantiebieb.nl.
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen
naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en
luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen
voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op
www.jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht
van alle digitale producten voor kinderen.
Hulp volgend schooljaar
We merken dat het steeds lastiger wordt om
als schoolteam voldoende tijd te vinden om
allerlei zaken rond school te organiseren. Bij
sommige activiteiten zouden we dan ook graag
meer ouders betrokken hebben, niet alleen in
de uitvoering maar vooral ook in de
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organisatie. Wilt u alvast nadenken over
mogelijke betrokkenheid bij de organisatie van
activiteiten?
Er is een vaste groep ouders die betrokken is
bij verschillende activiteiten (de
activiteitencommissie). Twee ouders stoppen
met hun betrokkenheid bij deze commissie.
hebt u zin hierbij betrokken te zijn? Laat dit
weten, u bent van harte welkom.

en dat hoeft ook niet. Naast al het leerwerk
hebben we de kinderen ook zien groeien op
sociaal-emotioneel vlak. Iets wat wellicht het
belangrijkste is op elke basisschool: vorming.
Wij wensen iedereen een fijne en gezonde
vakantie toe!

Vanuit groep 5-6
Wat was het een apart jaar op school met
corona. Maar wat hebben we hard gewerkt. Op
school en ook thuis. Er is ook veel werk verzet
door jullie als ouders, waarvoor onze dank! Wij
hebben dit ons terdege beseft. Iedereen deed
op zijn of haar manier wat kon. Niet alles lukte

Zomergroeten van Peter, Trung & Kevin.

Wel een tip van de meester(s): liefst elke dag
15 m. lezen en 10 m. tafels oefenen! Doen
hoor!

Afscheid groep 8
Met de musical Jungle Beat heeft groep 8 afscheid genomen van school. Na veel oefenen en
proberen heeft groep 8 woensdagavond de afscheidsmusical Jungle Beat gespeeld voor hun ouders.
Wij wensen hen veel succes en plezier in het voortgezet onderwijs en natuurlijk alle goeds voor de
toekomst.
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Het team van De Zilvermaan, locatie Fazantenkamp wenst iedereen een fijne
zomervakantie.
We hopen jullie in het nieuwe schooljaar weer gezond terug te zien.

