
                            AGENDA    
                                                                                          
9 januari start toetsweek 1 
16 januari start toetsweek 2 
17 januari 8:45u koffie inloop  
23 januari alle leerlingen vrij  
 
          
 

          JARIG GEWEEST IN DECEMBER  

 
01-12  Aran Najomthong 
            

05-12  Davie Aschman   
08-12  Mats Dingemans        

14-12  Ferry Dekkers 

16-12  Sietse Blom       
             Meneer Ad      

20-12  Ibtisaam Nuur Aadan   

 21-12   Risan Muththulingam 

 22-12   Jesse van Delft 

 28-12   Juf Inez 

 30-12   Batuhan Kafaoglu 

              Furkan Kafaoglu 

 31-12   Berkan Ondel   

              Juf Dorine 

               JARIG IN JANUARI    
   4-01    Tijani Nabikaks 

   9-01    Kevin Versteeg 

 12-01    Wim van Best 

 14-01    Diana van der Linden 

 17-01    Nathaniël Simpson 

 18-01    Björn in ’t Groen 

 20-01    Jelle de Bie 

               Hennie Willems-Vos 

 22-01    Quinten Bogaers 

                Damian van Meel 

 31-01    Huseyin Akin 

               Yari de Ridder 

              

   

http://www.drhordijkschool.nl/ 
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Nieuwsflits 
 

 www.sbozilverlicht.nl 

  

Start nieuwe leerlingen & afscheid 
Zilverlicht leerlingen 
Voor de kerstvakantie zijn er een aantal nieuwe 
kinderen op onze school gestart. Delano, Harm en 
Gianni, hartelijk welkom op SBO Het Zilverlicht!  
 

Ook hebben we voor de kerstvakantie afscheid 
genomen van drie  leerlingen: Mikki, Lars en 
Lorenzo. We wensen ze veel plezier en succes op 
hun nieuwe school!  
 
Na de kerstvakantie starten er ook weer nieuwe 
leerlingen. Welkom Rico, Gwen, Mike, Ryan-Bailey 
en Nathaniel. Veel plezier bij ons op Het Zilverlicht! 

 
 
 
 
 

WIST U DAT? 
- We na de vakantie 2 toetsweken hebben. 
- We 23 januari een studiedag hebben en alle 

kinderen daarom vrij zijn.  
- 25 januari de start is van de nationale  

voorleesdagen.  
- Dat we met z’n allen heel hard gewerkt hebben 

sinds de start van het schooljaar. 

- Er op 17 januari weer een  koffie inloop is en 
dat u van harte welkom bent om samen met 
een aantal moeders van de OV een kopje 
thee/koffie te komen drinken vanaf 8.45 uur. 

- We 7 weken naar school moeten en daarna de 
Carnavalsvakantie begint?  

HERINNERING 
Willen de ouder(s)/verzorger(s) van de 
schoolverlaters er nog aan denken om het kampgeld 
te betalen? Alvast bedankt! 
 
En voor alle ouder(s) en verzorger(s), denkt u nog 
aan de OV bijdrage van 20.- euro?  
 

http://www.drhordijkschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yMjWx4LRAhWQMFAKHUhEByQQjRwIBw&url=http://home.kpn.nl/quastk/leesbo.htm&psig=AFQjCNG4akq9fA9Q8x22zLS_QrpF-Qi3tg&ust=1482315990434981
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjszOeJwoLRAhXPc1AKHahXDQQQjRwIBw&url=http://frufrydefull.blogg.no/m_032016.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNE4Z3pCPg37k8G-u5EKbQlU90V0Ww&ust=1482314520184479


           

 

 

 
                             

  
  
                                             PROOSTEN OP HET NIEUWE JAAR. 
 
 
Het was dan misschien wel wat fris buiten, maar de opkomst was goed.  
De ouder(s)/verzorger(s), de kinderen en de leerkrachten hebben genoten van de verse 
oliebollen gebakken door de OV en iets te drinken erbij. 
 

                                              Op een mooi 2017!                              

 
Jaargang 5   nummer 1   10 januari 2017   

 
 

 

 

 

 

 Overige flits  

www.sbozilverlicht.nl 
 


