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  AUGUSTUS 2017 
 

SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

info@sbozilverlicht.nl  T: 0416-334411 

 
                    HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
 

Onze schoolregels m.b.t. het halen en brengen: 

Voor de veiligheid van de kinderen maken we gebruik van onze 

loopbrug, Het afzetten van kinderen met de auto aan de 

voorkant van onze school is dan ook niet de bedoeling (dit mag 

alleen als u een afspraak hebt in de school). 

  

  1. Openingstijden van de loopbrug:  

Ma, di, do, vrij : 08.30u - 08.50u en 14.45u - 15.00u  

Woe: 08.30u - 08.50u en 12.15u - 12.30u  

 

2. Kom via de goede ingang het plein op:  

Op de fiets of lopend; via de poort bij de hoofdingang     

(Rembrandpark)  

Met de auto: alléén via de loopbrug (Rubenslaan). U kunt    

parkeren / stoppen op de parkeerstrook zodat de kinderen veilig 

uit kunnen stappen.  

   
  

       Vrijwilligers gezocht voor het tuinonderhoud 

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met 

het onderhoud van onze tuin. Als u het leuk vindt om in de tuin 

te werken en tijd over hebt, geef u dan op!! U kunt dit 

doorgeven bij de administratie bij juf Cisca.  

 

 

 

JARIGEN    
 In de vakantie jarig geweest en erna. 

19-07 Ryan-Bailey v/d Kaa 

21-07 Juf Carin 

23-07 Altan Gögebakan 

25-07 Daniël Maas 

29-07 Rico Vaesen 

30-07 Noah Vreugdenhil 
         Juf Laura 

09-08 Mike van der Velden 

11-08 Erkam Sen 

13-08 Abubakar Mohamed 
         Sem van ‘t Boveneind 

18-08 Silvano van Beek 

19-08 Dylan Fanselow 
          Raoul Gerla 
          Mike Kop 
 
26-08 Przemek Adamczyk 
         Gwen Sarink 

  31-08 Lianne lelieveld 
            Bjørn van Oostrom 
 
  02-09 Michiel Govers 
            Hanan Omar 
            Juf Maxime 
 
  04-09 Juf Anne 
 
  05-09 Sven van den Berg 
 
  07-09 Tarkan Eyuploglu 
 
  11-09 Lieke van Gulik 
 
  15-09 Genevieve van Gogh 
            Timo Wieggerinck 
 
  17-09  Arda Celik 
            Bjarne Jansen 
 
  18-09 Samuel van der Velden 
 
  19-09 Bram Schoenmakers 
 
  20-09 Metecan Yesiloglu 
 
  23-09 Tim Buysse 
            Evaluna van der Veer 
 
  24-09 Nick van Hulten   
            Ali Yilmaz 
            Mehmet Yilmaz 
 
  26-09 Delano Timmermans 
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               NOG MEER NIEUWS 

                           Verlofaanvragen 

Om teleurstellingen te voorkomen is het  de 

bedoeling dat u vooraf toestemming vraagt d.m.v. 

een verlofbrief die u bij de receptie kunt halen, maar 

ook van onze website af kunt halen.  

Deze vult u in als u verlof wilt aanvragen voor 

bijvoorbeeld een afspraak bij een arts, onderzoek, 

een begrafenis of feest. Voegt u er ook een kopie van 

uw afspraak, trouwkaart of rouwkaart bij? Heeft u 

toestemming gekregen, dat sturen we de aanvraag 

per mail naar u terug. Heeft u van tevoren geen 

schriftelijke toestemming gekregen dan melden wij 

uw kind als ongeoorloofd afwezig. Dus ook als u belt 

van tevoren of in het schriftje vermeld, is dit nog 

geen toestemming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

WELKOM OP HET ZILVERLICHT 

Jay, Maaike, Niels, Jayden, Gijs, Cayden, Samira, 

Dani, Michiel, Caithlyn, Ifrah, Cas, Maciej, Silian, 

Daylano, Teike, Jadyn, Guy, Wessel, Miyana, Demi en 

Casper.  

 

 

 
 

WIST U DAT 

 we een kledingcontainer hebben 
staan op het schoolplein en dat de 

opbrengsten daarvan voor onze 
school zijn 

 Vrijdag 1 september de 
schoolfotograaf komt 

 We een Facebookpagina hebben 

en dat we daar veel nieuwtjes 
opzetten en veel foto’s 

 Dat we ook een website hebben.  
Dat daar formulieren en info op 
staan van onze school. Ook de 

schoolkalender en verlofbrieven 
kunt u hier vanaf halen  

 Dat we 19 september een 
informatieavond hebben en dat 
het heel belangrijk is dat u daar 

naar toe komt! 
 Dat we 15 september met de hele 

school een dagje weggaan. En dat 
we nog niet verklappen waar naar 
toe……. 

 

 

 

              NIET VERGETEN 

 Denkt u aan het betalen van het 

kampgeld? 
 U heeft deze week een aantal 

formulieren meegekregen, 

vergeet u deze niet in te 
leveren. Graag voor vrijdag! 
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