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  september 2017 
 

SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

info@sbozilverlicht.nl   

T: 0416-334411 

 

EFTELING informatie 

 Wist u dat u zelf de taxi voor vrijdag 15 september, voor 

de heenweg én terugweg,  af moet bellen?  

 Wist u dat u een toestemmingsbriefje in moet vullen en 

voor 13 september in moet leveren wanneer uw kind 

zelfstandig naar en van de Efteling naar huis fietst?  

 Wist u dat we om 9:30uur bij de Efteling verzamelen? 

 Wist u dat uw kind zijn / haar fiets gratis mag stallen en 

dat hij / zij daar wordt opgevangen door enkele 

leerkrachten? 

 Wist u dat uw kind afgezet én opgehaald kan worden 

bij “halen en brengen”. Ook hier staan juffen en 

meneren.  

 Wist u dat uw kind zelf eten en drinken voor heel de dag 

mee moet nemen? Denk ook aan eventuele medicatie 

of verschoning.  

 Wist u dat uw kind maximaal 5,- Euro mee mag nemen 

deze dag? 

 Wist u dat wij de kinderen om 16:00uur weer 

terugbrengen naar de fietsenstalling of naar “halen en 

brengen”?  

  Wist u dat bovenbouwleerlingen of 

schoolverlatersleerlingen na 16:00uur niet alleen in het 

park achter mogen blijven zonder een 

toestemmingsbriefje van thuis?  
 

  

Informatieavond voor alle ouders op dinsdag 19 september 

Vergeet niet aan de groepsleerkracht of aan 

Cisca  (administratie@sbozilverlicht.nl) door te geven met 

hoeveel personen jullie aanwezig zijn op de ouderavond.  

 

. 

 Beste ouder(s) / verzorger(s) 

van onderbouw C tot en met 

bovenbouw B.  

Wilt u denken aan het betalen 

van het kampgeld? We 

hebben al wat betalingen 

ontvangen, maar nog niet 

van iedereen. Heeft u vragen 

over de betaling dan kunt u 

met juffrouw Laura contact 

opnemen.  

 Graag de 45,- Euro 

overmaken op de 

volgende rekening: NL11 

RABO 0108417824 tnv SBO 

Het Zilverlicht. Vergeet 

niet de naam van uw 

zoon / dochter en zijn / 

haar klas te vermelden.  

 U kunt op de ouderavond 

ook contant betalen bij 

de administratie.  
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               NOG MEER EXTRA NIEUWS 

        Parkeren op Het Rembrandtpark  

In de laatste Nieuwsflits hebben we (opnieuw) de 

breng/haal en parkeerafspraken gezet. We zien dat 

heel veel ouders hun zoon / dochter al ophalen en 

wegbrengen aan de Rubenslaan. Dit willen we ook 

aan de overige ouders vragen. Heeft u een afspraak, 

dan kunt u in een parkeervak aan het Rembrandtpark 

parkeren. Heeft u geen afspraak, dan zien we u aan 

de kant van de Rubenslaan. Dit is onder andere voor 

de veiligheid van onze kinderen. Alvast bedankt!  

 

Tuinonderhoud  

Mocht u tijd hebben dan kunnen we hulp gebruiken! 

Aanmelden mag via administratie@sbozilverlicht.nl of 

kan via de groepsleerkracht.  
 

Brieven invullen en inleveren 

In de eerste schoolweek hebben we papieren 

uitgedeeld om in te vullen. Heeft u dit nog niet 

gedaan of ligt het pakketje nog thuis, geef ze dan zo 

snel mogelijk mee naar school. Lukt het niet om de 

papieren alleen in te vullen, dan kunnen we u op 

school helpen.  

 

Heen en weer schriftjes 

De eerste schriftjes zijn in de klassen uitgedeeld. Mocht 

u zoon of dochter nog geen heen en weer schriftje 

ontvangen hebben, dan gaat dit snel gebeuren. Via 

de mail of voor en na schooltijd zijn we goed te 

bereiken. Daarnaast kunt u altijd even bellen of een 

afspraak maken.  

 

Speeltoestel  

Het speeltoestel is 

besteld! Alles is 

geregeld! We hopen 

dat we snel van het 

speeltoestel kunnen 

genieten. We houden 

u op de hoogte.  

 

 

 

 

 
 

WIST U DAT 

 …de schoolfotograaf geweest is en 
dat er hele mooie foto’s gemaakt 

zijn;  
 …wij ontzettend veel zin hebben in 

komende vrijdag;  
 …wij gisteren enorm gezellig 

gespeeld en gesport hebben;  

 …we al met heel veel stagiaires 
kennis gemaakt hebben en blij zijn 

dat ze bij ons stage komen lopen;  
 …we al veel leuke berichtjes over 

de schoolactiviteiten op onze 

Facebookpagina hebben kunnen 
zetten;  

 …juf Elma heel hard aan het werk 
is om de website aan te passen. Je 
ziet onze foto’s, voorstelstukjes en 

klassenstukjes dus snel 
verschijnen. 

 …we niet volgende week, maar de 
week daarop op dinsdag 19 
september de informatieavond 

hebben en dat het heel belangrijk 
is dat u daar naar toe komt. 
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