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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen!

Jarig in Februari

1; Wiola
6; juf Heidi
8; Ruben
9; Souhel
14; Gijs en juf Claudia
15; Nikola
16; Nick en Gabriella
19; Rüzgar en Jelle
20; juf Esther
27; juf Maartje

Jarig in Maart

2; juf Noortje
3; Bram
5; Naoufel
6; juf Isa
7; Miyana
13; juf Marieke
16; Damian en Sophie
19; Romy en juf Bianca
21; Quinty en meneer 
Stefan
23; Jochem
26; D'Angelo
27; Tommy en juf Maartje 
S.
28; Luna
30; Gijs



Beste ouders,

Mijn naam is Kim van Roovert. Ik ben blij dat ik me mag voorstellen

als de nieuwe onderwijskundige directeur van SBO Het Zilverlicht. Op 1 februari ben ik begonnen met deze superleuke uitdaging. 

Annerieke Verkerken ik vormen vanaf nu samen de directie op school.

De afgelopen8 jaar heb ik gewerkt op VSO Parcours. Dit is een school

voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar waarbij het leren niet vanzelf gaat. Ze hebben moeite met leren uit de boeken en forse

gedragsproblemen. Een hele fijne tijd, met geweldige jongeren.

In mijn hele carrière heb ik steeds bewust gekozen voor de kinderen in onze maatschappij waarbij leren en opgroeien soms niet vanzelf

gaat. Daar ligt mijn hart en daarom ben ik blij dat ik voor jullie kinderenmee mag bouwen aan het onderwijs op Het Zilverlicht.

Ik wil jullie nog graag vertellen dat ik moeder ben van 2 kinderen (Jort van 9 en Noek van 6), getrouwdben met Dennis, gek ben op klussen

in huis, lezenen erop uit trekken met gezin en vrienden.

Vanaf 1 februari gaan jullie me tegenkomen op het plein, bij de poort, in de klassen, in de gang, aan de telefoon, via de mail en misschien

nog wel op andere manieren. Ik wil u als ouder graag ontmoeten. Schroom niet om me op te zoeken als u een vraag of opmerking heeft. Als 

het weer mag volgens de richtlijnen rondom Corona, staat de deur open en de koffie/thee klaar.

Hartelijke groeten,

Kim van Roovert

kimvanroovert@leerrijk.nl

werkdagen ma t/m do

mailto:kimvanroovert@leerrijk.nl


Wat zijn wij weer enorm 
trots! Onze topper Janthe
heeft dit jaar de felbegeerde 
publieksprijs gewonnen bij de 
Nationale Voorleeswedstijd 
van Gemeente Waalwijk!!

Gefeliciteerd!



•Wij op 24 februari weer de Ik&Jij verjaardag vieren...

•Wij dit jaar graag stil willen staan bij eenzame ouderen...

•Wij kaarten gaan maken met de klas en die de werkgroep af gaat geven bij div.Verzorgingshuizen...

•Wij heel erg blij zijn dat Kim bij ons is gestart...

•Wij haar heel veel werkplezier toewensen...

•We de vrijdag voor Carnaval een hele leuke dag hebben gehad...

• Iedereen heerlijke Churros heeft gekregen van de ouders van Christiaan, wat een feest!

• Dat de OV ons weer heel goed heeft geholpen met al het andere lekkers...

•Wij iedereen heel veel sneeuw- en ijspret toewensen in de vakantie...



▪ Belangrijke data komende maanden;

▪ 3 en 4 maart rapportgesprekken (behalve de 

schoolverlaters)

▪ 22 tot 26 maart; week van het geld

▪ 31 maart; theorie verkeersexamen

▪ 2 april; studiedag; alle leerlingen vrij



Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, met heel veel sneeuw- en ijspret!


