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      MEI 2019 
 

SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl   

T: 0416-334411 
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           JARIG IN MEI 
    

     
 

   13-05  Lorena 

   17-05  Jasmijn 

   23-05  Maartje 

   23-05  Juf Marjolein 

   24-05  Liv 

   26-05  Amber 

   30-05  Mercan 

   31-05  Wim 

 

          JARIG IN JUNI 
   02-06  Guus 

   04-06  Evi 

   06-06  Eyni 

         

         

        

 

    

 

      

    

 

 
 

 

 
 

               
              SCHOOLVERLATERS KAMP 2019 
 
Op 4 t/m 7 juni gaan de schoolverlaters op kamp naar “Hoge 
Rielen” in België. 
Helaas komen we nog steeds tenten tekort. Mocht u nog 
een tent hebben die we zouden mogen lenen, laat u ons dit 
dan even weten via de administratie of juf Dewi. 
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AGENDA MEI 

 

12 mei   Moederdag 

13 mei   Begin van toets week 1 

20 mei   Begin van toets week 2 

30 mei   Hemelvaartsdag 

31 mei   Vrije dag 

3 juni     Studiedag 

4 juni     Schoolverlaterskamp t/m 7 juni 

  

 

              BEZOEK KAMP VUGHT 

             Ervaringen van drie leerlingen 

We zijn gisteren met SVA,SVB en 4 schoolverlaters van  

BB/SV op de fiets naar kamp Vught geweest. Meneer Huub 

had ons de eetzaal van de mensen laten zien en de slaapplek. 

Ze hebben ook de kleding laten zien. Dat baby’s van zelfs 1 

dag worden vermoord.   

 

We gingen op de fiets naar kamp Vught. Het was erg 

leerzaam en we waren erg onder de indruk. De fietstocht 

terug was prima.  

 

 

 

 
 

       WIST U DAT……. 

 
 

 Er op 23 mei een sponsorloop/ 
wandeltocht is voor de schoolverlaters. 
Hiermee willen de leerlingen geld 
ophalen voor Kika en een klein deel is 
bestemd voor het schoolverlaterskamp. 

 De leerlingen dit doel zelf hebben 
uitgezocht.  

 De ouder(s)/verzorger(s) van de SV hier 
vanmiddag een brief over krijgen. 

 We maandag 3 juni een studiedag 
hebben en dat de leerlingen dan vrij 
zijn.  

 Dinsdag 4 juni de schoolverlaters op 
kamp gaan t/m 7 juni. 

 We met hemelvaart een lang weekend 
vrij zijn.  

 We op 13 mei beginnen met de toets 
week. En dat die 2 weken duurt. 

 De SV op de fiets naar kamp Vught zijn 
geweest. En dat dit veel indruk heeft 
gemaakt op de kinderen.  

 Meneer Huub, onze oude conciërge 
daar de rondleiding heeft gedaan.   

                 

     


