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 FEBRUARI 2019 
 

SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl   

T: 0416-334411 

. 

    JARIG IN FEBRUARI 

 

    
 

 

01-02  Arian 

           Wiola 

03-02  Juf Daphne 

05-02  Maaike 

07-02  Juf Lola 

14-02  Gijs 

           Juf Claudia 

15-02  Nikola 

16-02  Nick 

           Gabriëlla 

19-02  Rüzgar 

20-02  Juf Esther 

22-02  Rexhep 

25-02  Jelte 

27-02  Maartje 

 

      
 

    
 

 
 

 

 
 

BEZOEK VAN DE SCHOOLVERLATERS NAAR DE MET 

 
Onze school is afgelopen donderdag naar De Met geweest. Ik, 
Caithlyn, heb zorg & welzijn (uiterlijk en verzorgen) gedaan en 
logistiek (winkels). 
Ik vond het een leuke dag.  
Goetjes Caithlyn. 
 
De MET was best leuk . 
Ik heb aan de volgende lessen mee gedaan; 
Metaalbewerking en in de winkel werken. 
Bij metaalbewerking  hebben we een telefoonhouder gemaakt. 
Bij de winkel mochten we zelfs een ding uit zoeken. We 
waren met sva, svb en bb/sv. Aan het einde kregen we een pen 
en een keykoord. Ik vond het best wel leerzaam.  
Ik heb er best wel wat van geleerd 
Groetjes gianni 
 
We zijn met bb/sv, sva en svb naar de MET geweest. We zijn er 
met de fiets geweest. We hebben twee lessen gevolgd, we 
konden kiezen uit: verzorging, horeca, bouw, metaal, groen en 
logistiek. Ik vond het leuk en leerzaam. 
Groetjes Robin. 
 
De MET  
Leuke school. 
Welke lessen heb ik gevolgd???:’horeca’ en ‘zorg en welzijn.  
Toen we daarmee klaar waren kregen we: iets te drinken, een 
keykoord en een pen. We gingen weer terug naar de school 
daard was het eigenlijk meteen tijd om naar huis te gaan. 
Dit was mijn verslag over de met. 
Groetjes Cas 
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 AGENDA FEBRUARI 

06-02 Ouderpanel 

15-02 Rapporten mee naar huis 

19-02 Rapportgesprekken 

20-02 Leerrijkdag! Leerlingen vrij! 

21-02 Rapportgesprekken 

01-03 Carnavalsviering 

02-03/10-02 voorjaarsvakantie 

        

 
 

WIST U DAT 

 

 Er op 20 februari een Leerrijkdag is en 

de leerlingen dan vrij zijn. 

 U zich nog steeds op kunt geven voor 

het ouderpanel. 

 Er op 13 februari de voorleeswedstrijd 

is in de Leest. 

 Lianne, onze voorleeskampioen ons 

daar gaat vertegenwoordigen.  

 

 Ze voorleest uit het boek Gorgels van 

Jochem Meyer! 

 Op de rapportavond ook de 

schoolverlaters zijn uitgenodigd. 

 Ze op die avond een adviesgesprek 

hebben over hun mogelijkheden naar 

het voortgezet onderwijs. 

 De leerling daar zelf bij aanwezig zal 

zijn.  

 Er weer heel veel gevonden 

voorwerpen zijn.  

 U ook uw oude kleding in kunt leveren 

op school. 

 Er daar buiten een kledingcontainer 

voor staat.  

       

 De verlofaanvragen van tevoren 

moeten worden ingeleverd en dat u 

eerst toestemming moet krijgen. 

 Wanneer u geen toestemming heeft, 

uw kind ongeoorloofd afwezig is.  

 Het ook fijn zou zijn als u er een 

afspraken kaartje erbij wit doen of 

deze laat zien bij de administratie.  

 

 

    

 

 

 

 
 

  

 

SNEEUWPRET 

Wat hebben de leerlingen genoten van de 

sneeuw!! En de leerkrachten natuurlijk 

ook. 
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