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                    SCHOOLVOETBAL 

 
 

Op vrijdag 26 mei heeft  

Het Zilverlicht met twee teams 

deelgenomen aan het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi   

bij Baardwijk. In de ochtend  

moest ons zevental spelen. Ze 

hebben dat uitstekend gedaan! 

Alle vijf de poulewedstrijden  

werden gewonnen. In de  

kruisfinale werd misschien wel de beste wedstrijd gespeeld,  

maar helaas verloren we met 1-0. Daardoor moest er voor de 

derde en vierde plaats worden gespeeld. In deze wedstrijd  

lieten onze jongens zien dat ze echte sporters zijn. Ondanks  

een betere tegenstander,bleef iedereen goed zijn best doen  

en waren alle voetballers sportief tegen elkaar .Uiteindelijk  

werd de vierde plaats behaald. Er kan worden teruggekeken  

op een heel gezellige en sportieve ochtend. In de middag  

was het elftal aan de beurt.   De resultaten van dit team  

waren helaas iets minder. Ondanks de grote inzet van onze 

spelers werd er twee keer verloren, twee keer gelijk gespeeld  

en één keer gewonnen.   

Ook dit team bestond alleen maar uit sportieve voetballers  

die voor een gezellige middag hebben gezorgd. Wij willen 

alle voetballers en hun supporters bedanken voor een 

supergezellige dag. Onze 

voetballers hebben weer eens 

laten zien dat er op het Zilverlicht 

kinderen zitten waar wij heel erg 

trots op mogen zijn. 

 

Groeten van meneer Jan en 

meneer Arco 
           

 

       JARIGEN    

02-06 Guus Kemmeren 

06-06 Eyni Abukar Ahmed 

08-06 Jimmy Rombouts 

09-06 Jasmijn Aarts 

          Roos Aarts 

          Kenji van Gerwen 

          Meneer Jan 

12-06 Jovanny Henskens 

14-06 Juf Birgitta 

16-06 Demi Krijnen 

18-06 Sven Koolen 

21-06 Sander Belguara 

24-06 Sam Boelen 

26-06 Robin Gouda 

         Bram Ramsteijn 

29-06 Britt Zegelink 
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NOG MEER NIEUWS 

 

Bericht van de Bieb: werkstuk of spreekbeurt 

 

Zoek je 

betrouwbare 

informatie voor je 
werkstuk of 
spreekbeurt? Op de 

site van de 
bibliotheek hebben 

we speciaal voor jou 
boeken, filmpjes en 

websites bij elkaar gezocht. Ieder 

onderwerp is er voor groep 5/6, groep 7/8 en klas 
1/2. Dus altijd informatie die bij jou past! Kijk op: 

www.bibliotheek.nl/werkstuk 

Meer dan 300 onderwerpen! 

De onderwerpen zijn verdeeld over 11 verschillende 

thema's: De aarde | Landen & Steden | Planten & 
Dieren | De mens | Geschiedenis | Kunst & Cultuur | 

Levensbeschouwing | De samenleving | Sport & 
Vrije tijd | Techniek & Wetenschap | Eten & Drinken. 

Een leuke animatie bij je spreekbeurt? Bij deze 

thema’s hebben we ook meer dan 100 

animatiefilmpjes! Kijk hier maar eens: 
www.bibliotheek.nl/animaties  

 

              VERLOFAANVRAGEN 

 
Om teleurstellingen te voorkomen is het  de 

bedoeling dat u vooraf  toestemming vraagt 

als u verlof wilt voor een afspraak bij een arts, voor 

een onderzoek of voor een begrafenis of feest. U kunt 

dit aanvragen door een verlofbrief in te vullen en een 

kopie van uw afspraak, trouwkaart of rouwkaart er 

aan toe te voegen. Heeft u van tevoren geen 

schriftelijke toestemming gekregen dan melden wij 

uw kind als ongeoorloofd afwezig. Dus ook als u belt  

van tevoren of in het schriftje vermeld, is dit nog 

geen toestemming. 

 
 

WIST U DAT 

 

 

 Het niet de bedoeling is dat u met 
uw auto aan de voorkant parkeert 

als u uw kind(eren) naar school 
brengt, maar aan de kant van de 

poort! Zorg wel dat u aan de kant 
van de school parkeert, zodat de 

kinderen niet over hoeven te 
steken. 

 En dat we het geen probleem 

vinden dat u blijft kletsen voor of 
na schooltijd, maar dat het heel 

storend is als er dan auto’s aan de 
voorkant op school midden op 
straat staan.  

 Er weer nieuwe leerlingen zijn 
gestart; Welkom Gianni van der 

Velden, Florijn Kenter, 
 Kars Verschoor, Kewin Binkiewics, 

Hakan Celik en Nick Roelen. Fijn 

dat jullie op onze school zijn 
gestart. 

 De kinderen ons hebben geholpen 
met het uitwerken van onze 
schoolregels en dat we daar heel 

blij mee waren en ze daar allemaal 
een waterijsje voor hebben gehad. 

 De schoolverlaters bijna op kamp 
gaan. 

 Wist u dat we maandag lekker vrij 

zijn, omdat het dan Pinksteren is. 
 We deze week heel hard hebben 

gewerkt aan onze toetsen. 
 We nog maar 6 weken naar school 

hoeven tot de grote vakantie.  

 De sponsorloop een heel groot 
succes was; kijk maar eens op 

onze Facebook pagina.  

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheek.nl/werkstuk.html
https://www.bibliotheek.nl/animaties.html


   

  Pagina 3 van 3 

   
 

                            ONZE JUF IS SCHOOLVERLATER 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Donderdag 15 juni 2017 zal mijn laatste werkdag op SBO Het Zilverlicht zijn.  

Ik krijg namelijk de kans om als groepsleider aan de slag te gaan op een                                                 
woongroep voor cliënten met een licht verstandige beperking.  

Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier bij op SBO Het Zilverlicht gewerkt                                              

en ga de collega's, kinderen en ouder(s)/ verzorger (s) missen.  
Ik wil jullie bedanken voor deze leuke, mooie en zeker leerzame tijd.  

Ter afsluiting van mijn loopbaan op Het Zilverlicht zal ik met de schoolverlaters                                       

mee op schoolkamp gaan. De rest van de kinderen ga ik groeten op donderdag                     
8 juni.  

Groetjes, Dorine Kievith  

 

                                     SPONSORLOOP 

De kinderen hebben allemaal ontzettend hun best 

gedaan om geld op te halen voor de aankleding van 

onze speelplaats en voor schoolkamp. 

Vandaag was het moment om de rondjes te gaan 

lopen, waarvoor ze al dit geld hebben opgehaald.  

Het was heel erg warm en we zijn dan ook ontzettend 

trots op onze Zilverlicht kinderen  ouders die met dit 

weer hun rondjes hebben gerend.  

 

Gelukkig waren er ook heel veel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes die 

kwamen kijken en aanmoedigen.   

We gaan het geld nog tellen…..en we gaan dit nog op een speciale manier bekend maken! 

                                                     


