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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in september;

Michiel 
Bjorn
Matthijs 
Jayden
Siem
Bo
Bram
Romy
Bibi
Delano
Emily
Ylvie

Jarig in oktober;

Sem
Christiaan
Kyara
Pepijn
Kayleigh
Ruben
Issa
Angelina
Morris
Toby



Wij hopen dat iedereen een 

heeeeeeeele fijne vakantie 

gehad heeft!

Ons team is weer vol zin 

begonnen aan het nieuwe 

schooljaar, hopelijk de kinderen 

ook!

Hieronder, maar ook in de meegestuurde bijlagen vindt u 

belangrijke informatie voor komend schooljaar. Lees alles 

aub goed door zodat we er samen een fijn schooljaar van 

kunnen gaan maken.



Algemene informatie;

• De schooltijden zijn als volgt;

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag; 8.45-14.45u, woensdag 8.45-12.15u

• In de ochtend is het schoolplein open vanaf 8.30u. Graag de kinderen niet vroeger afzetten, of niet te vroeg van huis laten f ietsen. 

Er is nog geen toezicht voor die tijd.

• Als gymkleding graag een shirt, broekje en gymschoenen (geen zwarte zool) meegeven aan uw kind op de dag van de gymles. 

Mocht u gymschoenen hebben die uw kind te klein zijn; wij zijn er hier blij mee als reserve voor andere kinderen.

• Qua eten en drinken; graag fruit of gezonde snacks als kleine-pauzehap, en brood voor de grote pauze meegeven. En uiteraard 

drinken voor beide pauzes.

• Via Parro krijgt u een dezer dagen een bericht met het verzoek de Privacy-voorkeuren aan te vinken, wij verzoeken u dan dit 

graag zo spoedig mogelijk aan te passen.

• Uw kind heeft afgelopen week formulieren meegekregen; graag deze zo spoedig mogelijk ingevuld retour meegeven.

• Verlofaanvragen graag indien mogelijk 1 week vooraf aanvragen middels het verlofformulier. Deze kunt u vragen aan de 

leerkracht of administratie en ingevuld teruggeven aan uw kind of mailen naar administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl. Belangrijk; 

graag MET afspraakbevestiging voor de juiste verwerking, hartelijk dank!

• Kinderen die met de auto afgezet/opgehaald worden; wegens veiligheid voor de fietsende kinderen graag bij de brug en niet bij 

de hoofdingang. Het vriendelijke verzoek in te rijden via de Frans Halslaan, en eruit via de Burg. Smeelelaan. Met alle 'neuzen' 

dezelfde kant op is er een betere doorstroming van het verkeer.

• Veel informatie, waaronder de schoolkalender kunt u ook vinden op de website; www.sbozilverlicht.nl

• Op 20 september is er een algemene informatieavond voor alle ouders. De uitnodiging hiervan volgt spoedig.



Gratis inschrijven 'Doe Mee Dag'

Kunstencentrum Waalwijk organiseert aan het begin van het seizoen weer de Doe Mee Dagen voor kinderen van 
1 t/m 12 jaar. Ook dit jaar boordevol leuke activiteiten (muziek, dans, theater, beeldende vorming).

Op woensdagmiddag 14 september kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) terecht van 13:00 tot 17:00 
uur en zaterdagochtend 17 september is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 6 jaar. Inschrijven is verplicht en kan via 
de website Kunstencentrum Waalwijk. Let op: voor elk kind vult u een nieuw formulier in.

Bij binnenkomst krijgen de kinderen een stempelkaart. Als de kaart vol is, krijgen ze een ijsje of wat anders lekkers. 
Thema is dit jaar 'Ga je mee op reis?'. Na inschrijving ontvangt u via e-mail meer informatie.

Lukt het niet om in te schrijven? Probeer dan even een andere browser of doe het op een laptop of computer.
Indien het dan nog niet lukt, stuur even een mailtje naar p.vanengelen@kunstencentrumwaalwijk.nl

Ook zijn er nog veel meer leuke cursussen in seizoen 2022-2023; check de website voor meer informatie!



Mooi nieuws!
In de zomervakantie 
zijn juf Sanne en juf 
Esther allebei 
bevallen van een 
meisje! De baby van 
juf Esther heet Pleun 
en de baby van juf 
Sanne heet Marly. 
Gelukkig gaat het erg 
goed met allemaal!



Belangrijke data de komende tijd;

• 20 september: ouder-informatieavond

• 22 september: studiedag! De leerlingen zijn vrij

• 11-14 oktober: schoolkamp voor OBc, OBd, MBa, MBb, MBc, BBa, BBb

• 22-30 oktober: herfstvakantie



Uitnodiging Online Ouderbijeenkomsten over Scheiden
…over hoe kinderen een scheiding beleven...

Dinsdag 20 september
Voor ouders, professionals en geïnteresseerden. 
(anoniem) Inloggen 18:45
Start 19:00
Einde 21:00
Vragen via de chat tot 21:30
Kosten geen

Online aanmelden (en informatie) via 
www.ouderbijeenkomsten.nl

Georganiseerd door Ouderbijeenkomsten, Landelijk Contactpunt over Scheiden. 
Zie www.ouderbijeenkomsten.nl

In de bijlage treft u de 

informatie aan over de gouden 

weken op school.

En een leuke koelkastposter!


