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SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl   

T: 0416-334411 
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    JARIG IN JANUARI 

 

    
 

 

12-01  Mnr. Wim 

 

14-01  Juf Diana 

 

22-01  Quinten 

 

           Damian 

 

23-01  Jayden 

 

25-01  Judy 

 

           Grace 

 

30-01  Dani 

 

31-01  Husseyin 

           Yari 

      
 

    

 
 

 
 

 

 

                Badminton clinic F.S.T. 
 
Voor de vakantie kregen enkele kinderen van het Zilverlicht 
een badmintonclinic aangeboden door de club uit Waalwijk, 
F.S.T.  Gelukkig was het windstil en konden we buiten leren 
en oefenen wat je moet kunnen om mee te kunnen doen aan 
een badminton toernooi. De warme thee en het 
enthousiasme van de trainers en kinderen waren voldoende 
om het goed warm te krijgen.  
Alle kinderen van school (vanaf 4 jaar!!!) zijn uitgenodigd om 
op 12 januari  van 8.45 tot 10.15 in sporthal de Zeine aan de 
Olympiaweg in Waalwijk kennis te komen maken met deze 
sport. Leuke spelletjes en er zijn zelfs prijsjes te winnen. Meer 
info op school en bij secretaris@fstwaalwijk.nl of op de 
website van FST. 
Je hoeft geen racket mee te nemen.    
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 AGENDA JANUARI 

14-01 begin van de toetsweek 

15-01 bezoek van de brandweer bij de OB 

25-01 studiedag leerkrachten, leerlingen zijn vrij. 

28-01 Begin van de voorleesdagen         

 

 
 

WIST U DAT 

 

 We weer heel hard aan het werk zijn! 

 14 januari de toetsweek begint. 

 Er veel kinderen ’s morgens te laat 

komen op school en dat dit geen fijne 

start is voor de leerlingen en voor de 

klas. 

 De 1e bel om 8.40 uur gaat en de 2e 

bel om 9.45 uur. 

 Op 15 januari de brandweer met de 

brandweerwagen op bezoek komt bij 

de onderbouw.   

 Wij heel benieuwd zijn hoe de 

kinderen gaan reageren.  

       

 We heel blij zijn met alle hulp van de 

OV moeders. Ze hebben hard gewerkt 

met kerst om voor iedereen een 

heerlijk toetje te maken. Ook hebben 

ze op 7 januari 200 oliebollen 

gebakken voor alle leerlingen en 

leerkrachten op school. Wij willen ze 

daar ook heel erg voor bedanken. 

Top! 

 

 

    
 

 

 

 
 

  

 

 

 

KERSTVIERING 

De kerstviering was supergezellig. Overdag is er 

geknutseld en iedere klas heeft een optreden 

gedaan. ’s Avonds zagen de kinderen er allemaal 

heel mooi uit en er waren heel veel lekkere hapjes. 

Dank je wel lieve ouder(s)/verzorger(s), voor al die 

lekkers.  

                   

PASSEND ONDERWIJS 

Minister Slob opent online vertelpunt voor passend 
onderwijs. 

In het regulier en speciaal onderwijs wordt hard 

gewerkt om kinderen en jongeren passend onderwijs 

te geven en te ondersteunen bij hun behoeften. Vaak 

levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook 

nog beter. Minister Slob heeft daarom een online 

vertelpunt geopend waarop professionals, ouders en 

leerlingen zelf over hun ervaringen kunnen vertellen. 

Heeft u een positieve of negatieve ervaring rond 

passend onderwijs die u wilt delen? Op 

vertelpunt.nl/ocw kunt u uw ervaring delen met 

minister Slob en met andere betrokkenen bij passend 

onderwijs in uw regio. Invullen kan anoniem. 

Wel wordt gevraagd naar gemeente en 
onderwijssector (po/vo). 

Door uw reactie te plaatsen helpt u mee passend 
onderwijs in uw regio verder te verbeteren. 

Ga naar vertelpunt.nl/ocw en deel uw ervaring. 


