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SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

info@sbozilverlicht.nl  

T: 0416-334411 

Facebook: www.facebook.com/sbohetzilverlicht/ 

 

Deelname aan het Schoolvoetbaltoernooi  

Afgelopen vrijdag hebben twee teams (een middenbouwteam en een 

bouwbouwteam) van onze school deelgenomen aan  

het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Er is sportief gevoetbald en de  

kinderen hebben enorm hun best gedaan! Meneer Jan de Groot en meneer 

Arco Wagenmakers bedankt voor het begeleiden deze dag!  

Voetballers, goed gedaan! En alle supporters leuk dat jullie er bij waren!  

 

Wijzigingen in groepen  

 

Vanaf dinsdag 15 mei verandert er iets in de volgende klassen: 

 Middenbouw E: juffrouw Barbara Schuermans zal fulltime deze  

groep gaan draaien tot aan de zomervakantie. Juf Eva Brekelmans 

gaat namelijk ergens anders in de school fulltime een klas draaien. 

Juf Eva bedankt & juf Barbara veel plezier en succes!  

 Bovenbouw B: In verband met de afwezigheid van juffrouw Sanne 

van der Wilk zal juffrouw Fokaline van Laar fulltime middenbouw B 

gaan draaien. Veel succes en veel plezier juf Fokaline! 

 Schoolverlaters B: Juffrouw Eva Brekelmans gaat fulltime deze  

groep draaien. Veel plezier en succes juf Eva!  

Juffrouw Dewi Kamphuis bedankt voor het tijdelijk overnemen van de 

schoolverlatersgroep. Fijn dat je de komende tijd weer fulltime 

beschikbaar bent om met groepjes aan de slag te gaan en collega’s 

te ondersteunen! 

 

. 

    

mailto:info@sbozilverlicht.nl


   

EXTRA NIEUWSFLITS     EXTRA NIEUWSFLITS    EXTRA NIEUWSFLITS  Pagina 2 van 2 

   
 

 

Wijzigingen in de school/ update  

 

 Ondertussen helpen juffrouw Lisanne Rutters (dinsdag) 

en juffrouw Seki Geelen (maandag) juffrouw Inez mee 

i.v.m. de afwezigheid van juffrouw Maxime. Dank je 

wel!  

 Juffrouw Nicole Mangels heeft ons de afgelopen tijd op 

de vrijdagen geholpen met administratieve 

werkzaamheden. Juf Nicole is weer terug naar haar 

oude werkplek: het bestuurskantoor van Leerrijk!. Juf 

Nicole, bedankt voor je hulp!  

 In verband met de afwezigheid van juffrouw Noortje van 

de Ven Wintraecken is juffrouw Suzan Clijsen 

(maandag, dinsdag en vrijdag) tijdelijk aangesteld zodat 

er in de onderbouw en middenbouw ondersteuning van 

een onderwijsassistent blijft. Juf Suzan, van harte 

welkom in ons team!  

 Juffrouw Mirjam Snijders heeft de afgelopen tijd de ib 

werkzaamheden van juffrouw Julia Naastepad-

Hilgerdenaar overgenomen. Juf Mirjam is weer terug 

naar haar eigen werkplek (Onderwijszorgteam in 

Tilburg). Juf Mirjam bedankt voor je inzet de afgelopen 

tijd! De ib werkzaamheden worden opgepakt door 

meneer Stefan Haak, juffrouw Diana van der Linden-

Versteeg en juffrouw Daphne Zeilmaker-Houter. Ook juf 

Julia zal de komende tijd steeds vaker in de school 

aanwezig zijn. 

Getrouwd  

Op de vrijdag voor de meivakantie is juf 

Julia met haar Rick getrouwd. Het was een 

schitterende zonnige dag! 

We hebben samen met 3 leerlingen de juf 

en Rick verrast op het gemeentehuis.  

Na schooltijd heeft het team Rick en juf 

Julia gefeliciteerd en hebben we samen 

geproost op een mooi huwelijk! Juf Julia en 

Rick, wij wensen jullie ontzettend veel 

geluk!  

 

 

 

 
 

WIST U DAT 

 we dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag naar school moeten en dan 

zaterdag, zondag én maandag weer vrij 

zijn; 

 we bijna toetsweken hebben; 

 we nog steeds een kledingcontainer op de 

speelplaats hebben staan? Dus u kunt uw 

oude kleding en schoenen bij ons in 

komen leveren;  

 we aan het eind van de maand altijd onze 

gevonden voorwerpen op Facebook zetten 

en in de kuil leggen zodat u uw spulletjes 

op kunt halen;  

 start nieuwe leerlingen in mei; Youssef El 

Guenche, Jochem Timmermans en Aysa 

Lestelhu. Welkom op het Zilverlicht!! 

 

 


