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    JARIG IN DECEMBER 

 
 

08-12  Mats 

11-12  Britt 

12-12  Ifrah 

13-12  Guy 

15-12  Aleksander 

16-12  Fender 

16-12  Sietse 

16-12  Priscilla 

16-12  Meneer Ad 

21-12  Risan 

22-12  Jesse 

23-12  Youssef 

23-12  Jay 

24-12  Silian 

27-12  Romy 

28-12  Juf Inez 

30-12  Batuhan 

30-12  Furkan 

30-12  Caithlyn       
 

   JARIG IN JANUARI 
 

 
 
03-01  Demi 

04-01  Tijani 

09-01  Kevin 

10-01  Ylana 
 

 

 

 

                      
                          EVEN VOORSTELLEN 

                            

U bent een paar weken geleden op de hoogte gebracht van 

de komst van een nieuwe directeur voor Het Zilverlicht.  

Inmiddels ben ik op 3 december gestart op de school én wil 
ik mij graag aan u voorstellen in dit berichtje.  

Mijn naam is Annerieke Verkerk. Ik ben al ruim 30 jaar 

werkzaam in en rondom het onderwijs. Vooral het speciaal 

onderwijs heeft mijn hart. Ik hoop samen met Juf Laura en 

het schoolteam de kinderen zodanig te kunnen begeleiden, 
dat we trots mogen zijn en blijven op Het Zilverlicht.  

Het is een interessante school in een mooi gebouw. De 

leerlingen krijgen ruimte om zich te ontwikkelen onder 

leiding van een positief team dat oog heeft voor de speciale 
onderwijsbehoefte van ieder kind.   

Ik ben in principe de hele week op school aanwezig.   

U kunt mij bereiken via het telefoonnummer van de school 

0416-334411 of via onderstaand 

mailadres.    Anneriekeverkerk@leerrijk.nl  
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WIST U DAT 

 We meneer Geert en juf Claudia de 
nieuwe anti-pest coördinatoren op 
school zijn. 

 De kinderen daar terecht kunnen met 
hun vragen en/of problemen.     

 Ook de ouder(s)verzorger(s) bij hun 
terecht kunnen voor vragen en/of 
problemen.  

 Na het sinterklaasfeest inmiddels 

elke klas alweer in kerstsfeer is 

aangeland. 

 De kerstbomen zijn opgetuigd. 

 U al een bericht heeft ontvangen 

over het vieren van het kerstfeest 

en de aangepaste schooltijden. 

 Er 2 nieuwe leden bij de 

oudervereniging zijn gekomen. 

 We daar erg blij mee zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 DOEL VAN DE MAAND DECEMBER 

 WIJ SPELEN FIJN MET ELKAAR  

Op maandag 3 december lieten twee 

leerlingen in een klein toneelstukje zien dat 

samen voetballen erg leuk kan zijn. Om fijn 

met elkaar te spelen is het niet nodig om 

elkaar vast te houden of elkaars jas te 

pakken. Bij het buiten tikkertje spelen is 

een zachte tik op de rug ook genoeg om 

het spel met elkaar fijn te spelen. 

 

 

                SINTVIERING 

Al weken waren we met de hele school in 

spanning. Bakpiet was uitgegleden over een 

bananenschil en wist niet meer hoe hij 

kruidnoten moest bakken. Hij was zo in de 

war dat hij eieren heeft geschilderd en 

kerstkoekjes had gemaakt. Toen de kinderen 

in de klassen de kruidnoten zelf gingen 

maken, kwam bakpiet ook weer op ideeën. 

Alleen maakte hij toen geen kleine kruidnoten, 

maar één hele grote. We hoopten met de hele 

school dat bakpiet op 5 december toch de 

goede kruidnoten bij zich zou hebben.  

Op 5 december zaten we met zijn alle in de 

kuil te wachten, toen we opeens een harde 

knal hoorden. Toen de deuren van het podium 

open gingen, lag bakpiet op de grond. Hij was 

weer uitgegleden over een 

bananenschil...opeens had hij zijn geheugen 

terug. 

Het was een erg gezellige ochtend. De 

kinderen van OBa t/m MBb kregen een bezoek 

van de sint en zijn pieten. Ook hebben ze een 

Pietendiploma gekregen van de pieten in de 

gymzaal, nadat ze hard hadden geoefend op 

de pietenbaan. De kinderen van MBc t/m SVb 

hadden hele mooie surprises voor elkaar 

gemaakt. We kijken terug op een hele 
gezellige sint viering. 
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AFSCHEID JUF HENNIE 

Onze juf Hennie gaat met pensioen! Zij heeft heel lang bij onze school gewerkt. Zij zal wel even 

moeten wennen aan een leven zonder de leerlingen, ouders en het team, maar zij heeft wel zin om 

ook tijd te hebben voor haar kleinkinderen en allerlei andere dingen. We zullen daar in de klas en in 

het team aandacht aan besteden. We wensen haar alvast een heel fijne periode toe!  

 

BERICHTJE VAN JUF HENNIE 

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van het Zilverlicht, 

Vrijdag 21 december is het zover: dat is mijn laatste werkdag op het Zilverlicht. Ik ga dan van mijn 

pensioen genieten. Iets meer dan 25 jaar heb ik met heel veel plezier op deze school gewerkt. Eerst 

op de Hordijkschool en nu dan op het Zilverlicht. Onze school zal ik altijd de beste school van 

Nederland blijven vinden. Het is een mooi gebouw, maar vooral ook is iedereen die in dit gebouw 

werkt en leert een topper. De kinderen zijn geweldig en ik heb het altijd heel leuk gevonden om met 

ze te leren lezen en rekenen. Maar vooral ook het samen spelen, samen praten, op kamp gaan en 

leuke dingen doen waren mooie momenten. De collega’s zijn geweldig en staan altijd voor iedereen 

klaar. De sfeer is prima. Kortom: ik zal iedereen gaan missen! Maar: ik krijg nu ook veel meer tijd om 

andere leuke dingen te gaan doen met bijvoorbeeld mijn 2 kleinzoons. Op afstand wil ik graag volgen 

hoe het verder gaat met iedereen op school, vooral met de kinderen van OBC. Ik ben echt benieuwd 

hoe zij zich verder gaan ontwikkelen. Ik wil graag iedereen bedanken die er voor gezorgd hebben dat 

ik zo’n fijne tijd op deze school gehad heb en wens iedereen veel geluk en vrolijkheid in de toekomst! 

 

AFSCHEID JUF JANNEKE 

Ook juf Janneke zal na de kerstvakantie geen directietaken meer uitvoeren op het Zilverlicht. Zij 

heeft in de periode van april tot en met december juf Laura ondersteund gedurende de afwezigheid 

van een directeur. Nu er een nieuwe directeur is, zullen haar uren weer elders binnen de stichting 

worden ingevuld. We willen haar hartelijk danken voor haar inzet voor team en leerlingen van het 

Zilverlicht. 

 


