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KINDERBOEKENWEEK 

Het thema van de Kinderboekenweek was deze keer gruwelijk eng.  
Juf Birgitta heeft de Kinderboekenweek geopend door een stukje uit 
een boek voor te lezen over vampiers. Verder hebben we bij de opening 
6 nieuwe leesboeken gekregen. De werkgroep Leesbevordering heeft 
hiervoor geld gekregen van de oudervereniging.      

We zijn er erg blij mee en merken nu al dat de boeken in de smaak 
vallen. 

Wist u dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek? Daar zijn         
zeker boeken te vinden die uw kind leuk vindt en zelf kan lezen. Maar 
natuurlijk is voorlezen ook een prima idee. 

        

 

 

 

. 

  JARIG IN OKTOBER EN       

         NOVEMBER     

 

31-10 Senna Jansen 

01-11 Juul Blijlevens 

   02-11 Pamela Langenberg 

   04-11 Brian van der Mierden 

   06-11 Luuk Welten 

   09-11 Daan Bergmans 

              Finn Dekkers 

              Tobias Vrolijk 

   12-11 Richel Heurter 

   13-11 Meie de Wit 

   14-11 Milan van Schijndel 

   18-11 Owen van Loon 

   21-11 Martijn de Lepper 

   22-11 Storm van Turnhout 

   24-11 Serreno de Kuijper 

   26-11 Meneer Theo 

   28-11 Angel Meurer 

   29-11 Kewin Binkiewics 

              Djordi Kreté 

   30-11 Wessel de Graaf 
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               NOG MEER EXTRA NIEUWS 

                        Het is bijna zover!!  

 Onderbouw A/B: alternatief kamp van maandag t/m 
donderdag. Vrijdag zijn de kinderen vrij. 

 Onderbouw C t/m Middenbouw C: kamp van maandag 
t/m woensdagochtend. Donderdag moeten de 
kinderen naar school. Op vrijdag zijn de kinderen vrij.   

 Middenbouw D t/m bovenbouw B: kamp van 
woensdagmiddag t/m vrijdag. Op dinsdag moeten de 
kinderen naar school. Op maandag zijn de kinderen 
vrij.   

We hopen dat jullie er zin in hebben, wij in ieder geval wel!! 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WIST U DAT 

 Onze 1e bel s ’morgens om 8.40 uur gaat 
en de 2e bel om 8.45 uur gaat. 
 

 De kinderen die na de 2e bel naar binnen 
komen te laat zijn.  
 

 Er geen honden op het speelplein 
mogen. 
 

 Het  nieuwe speeltoestel op vrijdag 
wordt geplaatst! 

 
 We daar heel blij mee zijn!! 

 

 We nog wel even geduld moeten 
hebben voor we er op kunnen spelen, 
omdat ook de tegels en de afwerking 
nog gedaan moeten worden.  
 

 SVA en SVB naar de Prinsentuin in Andel 
zijn geweest.  
 

 We nog steeds JUMBO punten sparen. 
 

 We op zoek zijn naar vrijwilligers om ons 
te helpen met de tuin van het Zilverlicht. 
 

 Ook hulpouders zoeken in de maand 
november om de lichten van de fietsen 
van de kinderen te controleren voor het 
thema “ fietsen met je licht aan ” 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Binnenkort neem ik afscheid. Na ruim 10 jaar op Het Zilverlicht (en daarvoor de Anton Pieckschool) 

werkzaam te zijn geweest heb ik besloten dat het tijd is voor iets nieuws. Ik heb de afgelopen jaren 

met heel veel plezier op school gewerkt. Ik vond het mooi om te zien hoe nieuwe kinderen op 

school hun plekje vonden en na enkele jaren met vertrouwen als schoolverlater de school verlieten. 

Ik heb geprobeerd om daar zo goed mogelijk mijn bijdrage aan te leveren. Ik wil jullie van harte 

bedanken voor de samenwerking en wens jullie en de kinderen alle goeds voor de toekomst! 

                                                                                            Suzanne Fonteyn 

 

                           EVEN VOORSTELLEN 

 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lisanne Rutters en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit ’s Gravenmoer en 
woon momenteel in Eindhoven, waar ik logopedie studeer aan de Fontys 
Paramedische Hogeschool. Inmiddels ben ik begonnen aan mijn vierde en laatste 
studiejaar. Het komende halfjaar ben ik vier dagen in de week te vinden op SBO 
het Zilverlicht, omdat ik het geluk heb hier mijn afstudeerstage te mogen lopen. 
Tijdens dit halfjaar zal ik begeleid worden door de logopedisten Inez van der 
Velde en Maxime Klijn.  

Mijn hobby’s zijn paarden en lezen. Ik vind het werken met kinderen ontzettend leuk en vind het mooi en bijzonder 
ze mede te mogen begeleiden in hun ontwikkelingsproces. 
 
                                                                            Groetjes, 
                                                                            Lisanne  

 

 

Hallo, 
Mijn naam is Rutger Hendrikx. Ik ben 22 jaar oud en woon in het altijd gezellige dorp Goirle, net 
onder Tilburg. 
Ik studeer maatschappelijk werk en dienstverlening aan het avans in Den Bosch. Het komende 
schooljaar (2017/2018) zal ik onder begeleiding van Carin Boerma en Stefan Haak, als stagiaire 
schoolmaatschappelijk werker rondlopen op het Zilverlicht. 
Samen met Carin probeer ik al onze leerlingen te ondersteunen op school die ergens op 
vastlopen, waardoor leren soms moeilijk is. Voor de ouders van onze leerlingen bieden wij ook de 
mogelijkheid om ondersteuning te geven betreft opvoeding, hulpverlening of andere zaken die 
van invloed kunnen zijn voor de leerling en het functioneren op school. 
 
Ik ben iedere dinsdag, woensdag, donderdag en wisselend per week op maandag of vrijdag te 
vinden op school. 

 


