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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een hele fijne verjaardag!!

Jarig in Januari;

Ammar
Jailey
Kayra
Tijani
Chayenne
Djavinia
Sem
Julia
Djayden
Fleur
Javi
Kamyar
Olivia
Tim
Grace
Melody
Jim
Alexander
Dani
Julian

Jarig in Februari;

Wiola
Denisia
Ruben
Kenzo
Nikola
Gabriella
Mexx
Ruzgar
Felice
Jelle
Rens



Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een tijd geleden heeft uw kind een brief meegekregen vanuit 
school voor de ouderbijdrage.

De oudervereniging is weer hard aan de slag om de extra’s 

tijdens de feestelijke activiteiten te organiseren, sommige zelfs al 
geweest en waren zeer geslaagd. Denkt u hierbij aan bv. 
sinterklaas, kerstviering, nieuwjaarsborrel, carnaval etc.

Om dit allemaal te kunnen realiseren heeft de oudervereniging 
uw ouderbijdrage nodig! Heeft u deze nog niet overgemaakt dan 

willen wij u verzoeken dit nog te doen. De leerlingen die na de 
kerstvakantie zijn gestart hoeven hiervan maar de helft te 
voldoen.

U kunt de ouderbijdrage van 20,00 euro per kind overmaken op 
rekening NL15 INGB 0002690530 t.n.v. OV Het Zilverlicht. 

Vermeld u hierbij graag de naam en de klas van uw kind. Het is 
ook mogelijk de bijdrage contant te betalen bij de administratie 
van school.

Mocht u vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u ons 
mailen via administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl

Vriendelijke groeten,
Oudervereniging Het Zilverlicht

Voor kinderen is het heerlijk om op vakantie of een weekendje

weg gaan. Fijne, ontspannende dingen doen en nieuwe
vrienden maken. Toch zijn er veel kinderen in Nederland die er 
om verschillende redenen niet zomaar tussenuit kunnen

omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of 
achterstand hebben waardoor extra begeleiding bij het spelen

nodig is. Juist deze kwetsbare kinderen verdienen ook een
superleuke tijd en daarom bestaat Heppie Vakanties & 
Weekenden.

Heppie Vakanties & Weekenden is er speciaal voor kinderen van 

zes tot en met achttien jaar. Ook zijn er begeleide gezinsvakanties. 
Bij een weekend of vakantie van Heppie draait alles om 
gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Lekker ravotten en

ontspannen in een leuke groep van leeftijdsgenootjes. Tegelijkertijd
is er alle aandacht en zorg voor elk individueel kind. Positieve

ervaringen in een geborgen sfeer, veilige omgeving en binnen een
klimaat van oprechteaandacht, dat typeert Heppie Vakanties & 
Weekenden.

Zie hun website voor meer informatie Heppie vakanties & 

weekenden - Heppie Vakanties en Weekenden

mailto:administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl
https://heppievakanties.nl/
https://heppievakanties.nl/


Update ‘Groot onderhoud Van Haestrechtstraat – Wielstraat te Kaatsheuvel’

Werkzaamheden Wielstraat (Fase 2)
Vanaf maandag 9 januari gaan wij verder met ‘Fase 2’ van de werkzaamheden. We starten

ter hoogte van Wielstraat 29 en werken tot voorbij de kruising met de Plantloonseweg. ‘Fase 
2’ duurt tot medio maart 2023. Op bijgevoegd kaartje ziet u de exacte locatie van deze fase, 

de omleidingsroute voor doorgaand verkeer (blauw en oranje lijn) en de aanrijroute voor u 
als direct aanwonende(groene lijn). De werkzaamheden bestaan wederom uit het verleggen
van kabels en leidingen en het vervangen van de rijbaan en fietspaden.

Bereikbaarheid bestemmingsverkeer

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn wij helaas genoodzaakt om het 
wegvak, zoals aangegeven als ‘Fase 2’ op bijgevoegd kaartje, volledig af te sluiten voor alle 
verkeer. U kunt gebruik blijven maken van de Van Haestrechtstraat en Wielstraat tot aan het 

afgesloten wegvak. Voor nood- en hulpdiensten zal uw woning en/of bedrijf altijd bereikbaar
blijven. 

Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van het project, de werkzaamheden of 

bent u gewoon geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met Bo Stempher van Mourik
Infra, per mail via bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84. 

Heeft u vragen aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met John Schoenmakers
(toezichthouder) of Monica van der Lans (projectleider) per mail via 
projectteam.infra@loonopzand.nl of telefonisch via 0416-289 111. 

Op www.loonopzand.nl/haestrechtstraat-wielstraat vindt u alle informatie rondom het project. 
Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoendehebben geïnformeerd en danken u bij
voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet, 

Mourik Infra B.V. 



Vapen en snus: wat is het eigenlijk?

We horen steeds vaker dat er door kinderen op jonge 

leeftijd snus wordt gebruikt. Heb je hier vragen over? 

Neem dan contact op met jouw Jeugdverpleegkundige of 

Gezonde Schooladviseur. Of klik op onderstaande link.

Nicotinezakjes en snus - Trimbos-instituut

Externe vertrouwenspersonen GGD voor PO 

scholen en kinderopvang

Voor situaties waar er zorgen zijn over het welzijn en/of de veiligheid van 

kinderen, zijn externe vertrouwenspersonen van de GGD inzetbaar. 
Op www.ggdhvb.nl/evp staat uitleg over hun bereikbaarheid en
werkwijze. Zij geven ook workshops en trainingen. Bijvoorbeeld over de 

rol van de interne contactpersoon op een school, omgaan met 
ingrijpende situaties of lastige gesprekken voeren met ouders.

Wil je meer weten over ons trainingsaanbod of heb je interesse in een
abonnement op inzet externe vertrouwenspersoonvan GGD Hart voor

Brabant? Neem dan contact op via onderstaande knop!

https://www.trimbos.nl/kennis/roken-tabak/nicotinezakjes-en-snus/?mtm
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm5%2Fk1%2FgYAd2uopWjDTa7j9OwUqU48CExCz42XRokXVoMxsghjLFPd-IdzQkNk2Upkb7lXWxJ2_9o2pPbWKskVrVFc0iQ%2FUNIG2SJbwF3Hv6y&data=05%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7C0ad78bfbdf074775d2e808daf3b37451%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C638090249315595692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KESXgzIB35OvgLDsvYpAP2S2JCRfjkMfJ3in9oMDZ08%3D&reserved=0




Gevonden voorwerpen!!

Regelmatig zetten wij op onze Facebook pagina foto's van gevonden voorwerpen. Nu 

ligt er inmiddels zoveel op school dat we het hier ook even delen. Je bent welkom om 

na schooltijd binnen te wandelen bij de administratie om te komen kijken of er iets van 
je kind tussen ligt. Je mag ook een mail sturen naar 

administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl, of een Parro bericht naar de leerkracht, wanneer 

je iets op deze foto's ziet wat van je kind is zodat wij het mee kunnen geven naar huis.

Let op: mochten deze spullen over 4 weken nog op school liggen dan gaan ze in de 
kledingcontainer bij ons op het schoolplein.


