
Agenda:  

07- 09   Studiedag     
               Leerlingen vrij!  
 

16- 09 Informatieavond vanaf 18.45 
 
 

21-09 t/m 25-08 Week tegen pesten 
 
 

23-09 Kinderpostzegels 
 
 

07-10 t/m 16-10  Kinderboekenweek 
 
 

14-10 Koffie inloop vanaf 08.45 
 
 

19- 10 t/m 21-10 Schoolkamp MB1 t/m MB4 
 
 

19-10 MB5 t/m BB3 vrij  
 
 

21-10 t/m 23-10 Schoolkamp MB5 t/m BB3 
 
 

23-10 OB1 t/m MB6 vrij 
 
 

26- 10 Herfstvakantie 
                                     
 

 

 
 

http://www.drhordijkschool.nl/ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsflits 
 

 www.sbozilverlicht.nl 

  
4e jaargang       nummer 1     3 september 2015 

De brug  
De gemeenteraad Heeft er in toegestemd dat de brug 
tussen de Rubenslaan en het schoolplein er mag 
komen! Dit om de verkeersveiligheid rond de school te 
verbeteren. Meer informatie volgt op de algemene 
informatie avond.  
  

 Huisbezoeken  
De komende tijd zult u door de groepsleerkrachten benaderd 
worden i.v.m. een afspraak voor ons jaarlijkse huisbezoek. Dit 
gebeurt in de periode na de herfstvakantie tot aan de 
kerstvakantie  

 Algemene informatie avond  
Op woensdag 16 september van 18.45 – 21.00 uur.  
organiseren we de algemene informatieavond. U maakt 
dan kennis met de groepsleerkracht en zult ook 
informatie over de school krijgen. U zult hierover nog 
een brief ontvangen, maar misschien dat u de datum 
alvast kunt noteren?  
Tot dan!  

                          Schoolkamp   
Het    Het schoolkamp komt er al bijna weer aan.  
Voor de klas MB5 is er een wijziging. In de 
kalender staat dat ze in het begin van de week 
mee gaan op kamp(19-10 t/m 21-10) maar er is 
besloten dat ze aan het eind van de week mee 
gaan op kamp. ( 21-10 t/m 23-10) Uitleg volgt op 
de informatie avond.  

Wijziging OV vergadering 
In de kalander staat de OV vergadering op 03-03-
2016 deze is verzet naar 03-02-2016 
 

http://www.drhordijkschool.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo!  
Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen. Mijn naam is Stefan Haak en ik ben 
leerkracht en orthopedagoog. Vanaf volgend schooljaar zal ik de taken van Maartje als 
intern begeleider over gaan nemen. Ik zal over het algemeen op maandag en donderdag 
op Het Zilverlicht aanwezig zijn. De overige dagen werk ik als orthopedagoog voor 
OnderwijsZorgTeam in Tilburg en omgeving. Maartje zal gedurende 
de eerste maanden van het nieuwe schooljaar eens in de twee 
 weken samen met mij op Het Zilverlicht werken om zorg te dragen 
 voor een goede en nauwkeurige overdracht. Aangezien Maartje en 
 ik reeds collega's zijn, heb ik er groot vertrouwen in dat dat ons 
 gaat lukken. Ik verheug mij op deze nieuwe uitdaging en zie er 
 naar uit met u kennis te maken.  

 

Hallo, 
Mijn naam is Anne Voogd, ik ben 22 jaar en kom uit Kaatsheuvel.  
Vanaf dit schooljaar ben ik de gelukkige om het team te mogen versterken. Ik ga 
verschillende leerkrachten op de dagen woensdag, donderdag en vrijdag 
vervangen, waardoor ik in een jaar tijd kennis maak met de school en met jullie als 
ouders en leerlingen.  
In 2014 ben ik afgestudeerd aan de PABO en naar verwachting                                         
rond ik eind september de Master Special Educational Needs af.                                
In mijn vrije tijd hockey ik bij de hockeyclub DES en zing ik in                                    
een muziekgroep.  
Met veel enthousiasme ga ik het jaar in en ik kan niet wachten                                  
om iedereen te leren kennen! 

 

Even voorstellen : 

Dit schooljaar zullen jullie een paar nieuwe gezichten gaan zien.  

Hieronder zullen ze zich zelf even aan jullie voorstellen.  

Wij hopen er met zijn allen een leuk jaar van te maken en heten 
de nieuwe collega’s van harte welkom in ons Team.  

 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Ilse van Osch. Ik ben 23 jaar en woon met mijn vriend in Den Bosch. Mei 2013 heb 
ik de Pabo afgerond en wilde ik me graag specialiseren en professionaliseren in de richting van 
speciale onderwijsbehoeften. Juli 2014 heb ik de master ‘Special Educational Needs’ afgerond.  
 
Vorig schooljaar (2014-2015) heb ik in het regulier basisonderwijs gewerkt in 
groep 1-2 en een leerling met TOS begeleid. Tot de herfstvakantie zal ik 
juffrouw Bianca vervangen in de bovenbouw.  
 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te zingen, met vriendinnen af te spreken 
of te wandelen.  
 



 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taalimpuls  
Ook dit schooljaar gaan verschillende leerlingen in de groepen van Esther 
(onderbouw) en Hennie (middenbouw 1) deelnemen aan het project Taalimpuls. 
Het doel van Taalimpuls is het vergroten van woordenschat en taalbegrip om 
kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten. Op de woensdagen bezoekt 
een juf Chris vd Wal, onze school waar ze vervolgens aan de slag gaat met kleine 
groepjes kinderen. De taalexpert richt zich vooral op het aanleren van abstracte 
begrippen, die kinderen nodig hebben om instructies te kunnen begrijpen. Er wordt 
gewerkt met thema’s , waarbij een prentenboek als vertrekpunt wordt genomen. 
Na de introductie van het boek worden de nieuwe woorden UITGELEGD, 
UITGEBEELD EN daarna UITGEBREID met woorden, die aan het thema gelinkt 
kunnen worden. Er is een gevarieerd aanbod waarbij ook de meervoudige 
intelligenties zoals muziekknap, taalknap, rekenknap, samenknap, ik-knap, 
beeldknap worden ingezet. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
luisterhouding en het spontaan spreken. Interactie wordt gestimuleerd en 
“uitgelokt”.  

 
 

Overlijden van onze collega Carlian Huijbregts 

Onze collega Carlian is tijdens de vakantie helaas overleden. Carlian was geruime tijd ziek en heeft de 
strijd tegen een ongeneeslijke ziekte niet kunnen winnen. Juffrouw Carlian was sinds 1994  parttime 
verbonden aan de Anton Pieck School. De laatste jaren werkte ze ook op basisschool Pater v.d. Geld en 
eén middag op ons Zilverlicht.  Carlian dacht vooral in mogelijkheden voor de kinderen i.p.v  in 
moeilijkheden. We verliezen in haar een fijne, bekwame collega. We wensen haar man en kinderen alle 
sterkte toe voor de toekomst! 
                                                                              
                                                                                          
            

                                          

Welkom terug!  
Voor u ligt de eerste nieuwsflits van dit nieuwe schooljaar. Even als opfrisser nog 
even onze contact gegevens en de schooltijden:  
 
SBO het Zilverlicht 
Rembrandtpark 67  
5143 GH Waalwijk  
0416-334411 
info@sbozilverlicht.nl  
 
Maandag :                  8.45 uur – 14.45 uur  
Dinsdag:                      8.45 uur – 14.45 uur  
Woensdag:                 8.45 uur – 12.15 uur  
Donderdag:                8.45 uur – 14.45 uur  
Vrijdag:                       8.45 uur – 14.45 uur  

Uitnodiging 
Koffie uurtjes   
 
Op een aantal 
momenten in 
het jaar is er in 
de koffiekamer 
een inloop 
moment. Deze 
staan in de 
kalender. U 
bent dan 
welkom om 
een kopje 
koffie of thee 
mee te drinken 
in de 
teamkamer. Er 
is dan 
gelegenheid 
om eventueel 
lopende zaken 
te bespreken of 
om gewoon 
wat bij te 
praten. De OV 
zal dit 
verzorgen. 
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