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OKTOBER 2018 
 

SBO HET ZILVERLICHT 
Rembrandtpark 67 

5143GH Waalwijk 

info@sbozilverlicht.nl   

T: 0416-334411 

 

                                      KAMP 2018 

 

         

 

         

                 

. 

   JARIG IN OKTOBER 

 

15-10  Björn 

21-10  Teike 

22-10  Gianni 

31-10  Senna 

 

 

   JARIG IN NOVEMBER 
 

 
 

01-11  Juul 

           Dex 

 

02-11  Pamela 

 

06-11  Zoë 

           Luuk 

 

09-11  Daan 

           Finn 

           Tobias 
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WIST U DAT 

 We maandag 22 oktober na de 

vakantie om 8.30 uur weer koffie/thee 

schenken op het schoolplein.  

 Er dinsdag 23 oktober luizencontrole 

is en dat we het dan fijn zouden 

vinden als de leerlingen de haren los 

dragen en er geen gel of lak in hun 

haar zit.  

 Het woensdag 7 november weer 

nationaal schoolontbijt is. 

 De schoolverlaters de NIO toets 

hebben gehad en dat ze hard gewerkt 

hebben.  

 Ze als beloning voor het harde werken 

lekker hebben gebakken en gekookt. 

 Er tussen de herfst en de 

kerstvakantie weer huisbezoeken zijn.  

 We nog te weinig MR leden hebben en 

dat u zich daar nog steeds voor op 

kunt geven. 

 Juf Elma zwanger is van haar 1e 

kindje! 

 

 De leerlingen van OBc t/m BBb op 

kamp zijn geweest en dat er een 

aantal bedrijven uit Waalwijk het 

kamp hebben gesponsord.  

  Bedankt Plus supermarkt voor 

de chips, Albert Heijn voor de koeken, 

van Bokhoven uit Drunen voor de 

appels en Fabriek Ludiek voor de 

spullen waarmee we het kamp in het 

sprookje 1001 nacht konden 

aankleden! 

 

 We iedereen een hele fijne 

herfstvakantie wensen!  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

    VERKEERSOUDERS GEZOCHT! 

 

SBO het Zilverlicht zoekt verkeersouders! Ben jij 

iemand die graag meehelpt op school bij het 

verkeersexamen, de fietscontrole of tijdens andere 
verkeersactiviteiten? Dan zijn we op zoek naar u. 

Wij zoeken namelijk enthousiaste ouders die ons 

kunnen helpen met: - Helpen tijdens het oefenen 

van het fietsexamen. - Helpen tijdens het 

fietsexamen. - Helpen met de fietscontrole. - 

Helpen met lessen van verkeer in de praktijk. Ben 

jij de persoon die wij zoeken? Laat dit dan weten 

stuur een berichtje naar 
infohetzilverlicht@leerrijk.nl 

 

 

 

 

 

 

                 DOEL VAN DE MAAND 

             Houd de omgeving schoon! 

Dit doel wordt gekoppeld aan onze gedragsregel:                   

Ik en de omgeving. 

Er is een gezamenlijke opening gedaan door 

meneer Geert en juf Esther om de leerlingen er op 

te wijzen hoe belangrijk het is om je omgeving 

schoon te houden en al je afval in de prullenbak te 

gooien.      
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Nieuws over ons logopedie team 

Dit schooljaar bestaat het logopedieteam uit Inez van der Velde, Sylvana Jacobs en Lisanne Rutters. 

De logopedische behandelingen, logopedische onderzoeken, leesbegeleiding en het Taallokaal worden 

door (één van) ons uitgevoerd en/of begeleid. Wij behandelen leerlingen tot en met zeven jaar en alle 
cluster 2 leerlingen indien mogelijk. 

Vanwege de vele nieuwe leerlingen hebben wij het momenteel erg druk met onderzoeken. Hierdoor 

kan het zijn dat sommige leerlingen wat langer moeten wachten op een logopedisch onderzoek. 

Wanneer een leerling buiten school logopedie heeft, vragen wij ouders om de logopedische gegevens. 

Op die manier krijgen wij een beeld van de spraak- en taalontwikkeling en kunnen we de leerkrachten 
goed adviseren. 

Wanneer een leerling is onderzocht, informeren wij ouders/verzorgers, leerkracht en IB over de 

onderzoeksresultaten. Indien wij logopedie adviseren nodigen wij ouders uit voor een gesprek om alles 

rustig door te nemen en samen een plan van aanpak te maken. 

Wanneer een leerling logopedie krijgt binnen de school proberen wij regelmatig contact te houden met 

ouders. Wij geven na (bijna) iedere behandeling materiaal mee in het logopedieboek om thuis te 

oefenen. Wij verwachten ook van ouders dat er thuis regelmatig geoefend wordt. Soms worden ouders 
uitgenodigd om bij de logopedische behandeling aanwezig te zijn. 

Mochten er vragen zijn dan zijn wij op de volgende dagen aanwezig: 

Inez: maandag, dinsdag en woensdag 

Sylvana: donderdag 

Lisanne: vrijdag 

Wij hopen ook dit jaar weer op een prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 

Inez van der Velde, Sylvana Jacobs en Lisanne Rutters 

Logopedisten van het Zilverlicht 
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Hallo, 

Mijn naam is Lisanne Rutters en ik ben 24 jaar oud. Vanaf augustus 2018 ben ik werkzaam als 

logopedist op SBO het Zilverlicht. In juli 2018 heb ik de opleiding logopedie afgerond en ik kijk er 

naar uit om mijn kennis in de praktijk te brengen. Zoals een aantal van u misschien nog weet was ik 

vorig schooljaar ook al op het Zilverlicht te vinden. Eerst als stagiaire en later als vervanger voor 

Maxime. Ik had het toen enorm naar mijn zin en ben dan ook blij dat ik hier nu weer mag werken. Op 

vrijdag ben ik werkzaam op het Zilverlicht. Daarnaast werk ik drie dagen per week in een 

logopediepraktijk. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar wat werkt en, indien mogelijk, wat aansluit 

bij de eigen interesses. Mijn interesses zijn, naast logopedie, dieren en dan in het bijzonder mijn 

paard en hond. Daarnaast houd ik enorm van lezen en wandelen. 

Groetjes Lisanne 

 

  

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Sylvana Jacobs en ik ben werkzaam als logopedist op Het Zilverlicht. Daarnaast werk ik 

als verpleegkundige in de kinder- en jeugdzorg. Communiceren is erg belangrijk voor een goede basis 

in het leven. Een goede spraak-taalontwikkeling is hierbij van belang. Graag richt ik me op talenten in 

plaats van beperkingen en wil ik de kinderen zo goed mogelijk in hun kracht laten staan. Op de 

donderdag ben ik aanwezig op het Zilverlicht.  

Voor vragen over logopedie of andere spraak-taal gerelateerde vragen kunt u mailen naar:                             

sylvanajacobs@leerrijk.nl 

Bedankt!                                                                                                                                                    

Groetjes Sylvana 
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