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SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl   

T: 0416-334411 
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   JARIG IN APRIL/MEI 
    

 
 

        IN DE VAKANTIE 

    23-04  Kars 

    23-04  Jayden V 

    24-04  Jordy 

    26-04  Floortje 

    28-04  Özge 

    29-04  Niels 

    30-04  Juf Elma 

      3-05  Hakan 

 

        JARIG IN MEI 

        

      6-05  Jayden 

      8-05  Juf Sanne 

      8-05  Cynthia 

      9-05  Mila 

    

 

      

    

 
 

 
 

 
 

 
 
OBa en OBb zijn vanmorgen lekker naar de Loonse  en 

Drunense duinen geweest. En ze hebben daar heerlijk 
kunnen genieten van het zand, de beestjes en van het 
zonnige weer! 
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 AGENDA APRIL/MEI 

06-05 Koffie/thee op het schoolplein om 8.30 uur 

07-05 Luizencontrole om 13.00 uur 

09-05 Ouderpanel  

 

 

 

VERKEERSEXAMEN GROEPEN BBa EN BBb 
      

Afgelopen weken stond in BB 
het verkeersexamen op de 
planning. De kinderen hebben 
een theoretisch verkeersexamen 
gemaakt en er is een praktisch 
examen gedaan.  
Donderdag was er een uitreiking 
van de diploma's. Dit ging erg 
officieel. Juf Laura ondertekende 
de diploma's en daarna mochten 
de kinderen ook hun 
handtekening zetten. 

Wat een toppers hebben we toch op het Zilverlicht!! 
 

Het was spannend maar toch makkelijk 
En iedereen heeft het goed gedaan maar sommigen 
Zijn helaas ook gezakt. 
Groetjes Luuk VL JaydenS 
 
Verkeersexamen 
Het was leuk En het was makkelijk 
Het was een leuke roete en er waren ook bijna geen 

opstakels en er waren ook langzamere kinderen en ik 

was wel een beetje zenuwachtig en ik was blij . en ik 

ben eigenlijk blij dat ik snel terug was en dat ik het 

gehaalt hep 
EINDE TIMO EN JAYDEN B  

 

 

 
 

       WIST U DAT……. 
 

 De groepen BBa en BBb verkeers 

examen hebben gedaan.  

 Ze een mooi diploma hebben 

gekregen hiervoor! 

 We super trots zijn op deze kanjers! 

 Juf Elma bevallen is van een gezonde 

zoon. 

 En dat hij Tobias heet.  

 De kinderen nog steeds kennis 

kunnen maken met sport en cultuur. 

 U daar al een folder van heeft 

gekregen, waarin alle 

sportverenigingen staan die er aan 

meedoen.  

 Je je kunt aanmelden via 

www.GOWaalwijk.nl 

 

FIJNE PAASDAGEN !!! 

    

                EN IEDEREEN FIJN 

     

http://www.gowaalwijk.nl/

