
                          AGENDA 
06-03 luizencontrole 
20-03 koffie-inloop 8.45 uur 
23-03 studiedag, leerlingen vrij 

        
                   

                                JARIG IN  

 

 FEBRUARI 

26-2 Kadir Erkekoglu  11 jaar 

 

MAART 

  2-3 Juf Noortje 

  3-3 Juf Julia 

  6-3 Daniel Pajak  12 jaar 

  8-3 Iris Lips  11 jaar 

10-3 Luuk van Laarhoven 9 jaar 

13-3 Juf Marieke 

17-3 Lara Brekelmans 13 jaar 

19-3 Juf Bianca 

21-3 Quinty Verhoeven 6 jaar 

        Meneer Stefan 

23-3 Yenee van Esch 13 jaar 

26-3 Nicolai Schoenmaker 10 jaar 
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                         Voorleeswedstrijd 
Ik ben Yenee van Esch en heb onze school vertegenwoordigd 

met de voorleeswedstrijd. Ik vond het vorig jaar al gaaf toen ik 

zag dat een andere leerling het ook had gedaan. Dus ik wou dit 

jaar zeker meedoen en toen heb ik gewonnen van de klassen 

SVB en SVA. Ik  mocht op 15 februari in Sprang –Capelle 

meedoen. Toen we daar aankwamen was ik heel zenuwachtig, 

ik kreeg gelukkig heel veel steun van mijn twee klassen. Na de 

pauze was ik aan de beurt en het podium was heel hoog. Toen 

las ik mijn boek oudersruilen.nl voor van Nikita van Gestel en 

Niels Rood. Tijdens het lezen gingen de zenuwen weg. Juf 

Bianca,  Meneer Wim , Marlous en opa  hadden mij ook goed 

gesteund. Helaas!! Niet gewonnen maar zeker een aanrader je 

vergeet de zenuwen al snel.  Groetjes van Yenee uit klas SVB . 

 

                            

                             EVEN VOORSTELLEN 

  
 
Hoi! Mijn naam is Fenne van Wuijtswinkel. Ik ben 20 jaar oud 
en woon in het dorp Boxtel. Momenteel zit ik in mijn 3e jaar 
van de studie logopedie in Nijmegen. Het komende half jaar zal 
ik stagelopen op jullie prachtige school onder begeleiding van 
logopediste Inez van der Velde. Mijn hobby is muziek! Ik zing 
ontzettend graag. Vaak met akoestische begeleiding van piano 
of gitaar. Ik vind het fijn om samen met kinderen opzoek te 
gaan naar datgene wat ze aanspreekt om stapjes te zetten in 
hun ontplooiing en hen met enthousiasme te begeleiden. Ik kijk 
ernaar uit om lekker aan de slag te gaan op SBO Het Zilverlicht 
en heb er onwijs veel zin in!  
Liefs Fenne      

 

                             KOFFIE/THEE 
Maandag na de carnavalsvakantie vanaf 8.30 uur tot 8.45 uur 
staan we op het schoolplein weer klaar om u te ontvangen met 
koffie/thee.            

                                           
                                          

WIST U DAT? 
 De 1e bel om 8.40 uur gaat. 

 De 2e bel om 8.45 uur gaat.  

 De deur daarna op slot gaat.        

 Je daarna echt te laat bent. ….. 

 We dit elke dag bijhouden. 

 Als je naar de dokter, tandarts, of ergens anders 
naar toe moet, je van tevoren een verlofbrief in 
moet vullen. 

 Deze brieven bij juf Cisca bij de administratie te 
krijgen zijn en je ze daar ook weer in kunt 
leveren.  

 U tussen 8.00 uur en 8.30 uw kind(eren) ziek 
moet melden. 

 Wij u een fijne carnavalsvakantie 
toewensen!! 

http://www.drhordijkschool.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS2fa236TSAhWJOBoKHXNoBbEQjRwIBw&url=http://www.obsspitsbergen.nl/wp-content/blogs.dir/56/files/newsletter_3120.html&psig=AFQjCNHS5ku9eXwvPS6i6XdLhkF_fe32ig&ust=1487888534378690


 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

              
Hallo, mijn naam is Dewi Kamphuis. Ik ben 19 jaar en woon in Sprang-Capelle. Na 2 jaar stage te hebben gelopen 
op SBO Het Zilverlicht, ben ik nu werkzaam als onderwijsassistent. Je kunt me dan door heel de school vinden. Ik 
werk met heel veel plezier op onze school. Ik ben aanwezig van maandag t/m vrijdag.  In mijn vrije tijd ga ik graag 
karper vissen met mijn vriend of naar de kinderboerderij met mijn neefjes. Als u vragen voor mij hebt ben ik te 
bereiken via de mail: dewikamphuis@sbozilverlicht.nl  

 
 

 
Ik ben Barbara Schuermans en ik ben 28 jaar. Ik heb de pabo al enkele jaren geleden afgerond en ben nu bezig mij 
verder te specialiseren in het onderwijs via een master. Vorig jaar heb ik vanaf de herfstvakantie tot het einde van 
het schooljaar middenbouw 2b gedraaid.  
In mijn vrije tijd zit ik niet stil. Ik heb verschillende hobby’s. Zo vind ik het erg leuk om de rest van de wereld te 
ontdekken. Vorig jaar was ik in de grote vakantie nog te vinden in Amerika. Wanneer ik wat tijd over heb vind ik 
het leuk om creatief bezig te zijn.  

                                                                

 
Hoi, mijn naam is Maartje Hoffmann, 38 jaar oud. Na 15 jaar in het regulier onderwijs te hebben gewerkt, heb ik de stap naar 
het Zilverlicht mogen maken. Dit jaar zal ik ondersteuning zijn in de klassen en als er een leerkracht ziek is, zal ik de klas 
overnemen. Je kunt me dus overal vinden. Verder ben ik getrouwd met Rens en heb twee prachtige dochters, Anne en Lies, 
van 7 en 8 jaar. Al bijna mijn hele leven zing ik in een koor en ben ik bij de scouting. Daarnaast ben ik ook nog een echte 
waterrat. Na jaren wedstrijden te hebben gezwommen, geniet ik nu van het leven onder water. Thuis heb ik een heerlijke 
tuin waar m’n kipjes en konijnen rondlopen en vind ik het leuk om n moestuin bij te houden of gewoon te genieten van mijn 
gezin. 
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Ter herinnering: afspraken rondom wegbrengen en ophalen 

We zullen u hier de komende tijd op aanspreken, mocht u het vergeten of niet doen. Graag hiervoor uw begrip! 

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 (Rembrandtpark).  

Met de auto: alléén via de loopbrug (Rubenslaan). U kunt parkeren / stoppen op de parkeerstrook zodat de kinderen 

veilig uit kunnen stappen.  

3. En verder nog: 

 denk aan het volume van de muziek in uw auto;  

 gooi geen afval of sigarettenpeuken uit uw geparkeerde auto;  

 kijk goed uit en rijd langzaam weg: er steken andere kinderen over;  

 heeft u een gesprek op school, dan mag u uw auto op het Rembrandtpark parken.  

    Wil je eens kennismaken met de sport Hockey?  
Doe dan mee aan de Hockey Try-out op 23 maart. 
 
Hockeyclub Waalwijk heeft een aantal enthousiaste 
jeugdteams.  De leden van deze teams en hun trainers 
organiseren een Hockey Try-out om belangstellenden 
kinderen kennis te laten maken met hun mooie sport. 
Deze Hockey Try-out vindt plaats op donderdag 23 
maart op de velden van Hockeyclub Waalwijk. 
Aanvang: 18.30 uur.  Het hockeycomplex is gelegen op 
de Sportcampus Waalwijk, Olympiaweg 14 5143 NA 
Waalwijk. 
 
Meld je komst van tevoren even aan.  Dat kan op twee 
manieren: 1. Via het emailadres van de club 
info@hockeyclubwaalwijk.nl of 2. via de website 
Waalwijk Sportief met een deelnemersaccount. 
 
Wil je via de website inschrijven, maar je hebt nog 
geen gratis deelnemersaccount? Maak deze dan eerst 
aan. Klik ‘inloggen’ rechtsboven op de website.  Klik 
vervolgens op ‘aanmelden als deelnemer’. Vul de 
gevraagde gegevens in en bevestig de e-mail die je 
ontvangt. Daarna kun je inschrijven.  

 

      
 

 

 
 

Hallo, ik ben de mama van Linsey zij zit bij juf Esther in de klas. 
Sinds kort staat zij op de lijst voor Stichting Tess. Hiervoor ben 
ik op zoek naar oude mobiele telefoons. Heeft u die nog liggen 
en weet u niet wat u ermee moet dan mag u ze inleveren voor 
Stichting Tess bij Cisca. Hier zal een bak staan waar ze in 
kunnen dan zorg ik ervoor dat ze bij St Tess terecht komen. 
Heel erg bedankt alvast. Daniëlle                

                                       

Stichting Tess stelt zich ten doel om voor kinderen met het 
syndroom van down, autisme of een andere al dan niet 
aangeboren verstandelijke en/of motorische beperking in de 
leeftijd van 4 tot en met 18 jaar interactieve dolfijn 
ondersteunde therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & 
Research Center (CDTC) mogelijk te maken. Deze therapie 
heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse 
ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een 
hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving 
te kunnen zorgen. In het tiendaags programma is er niet alleen 
aandacht voor het therapiekind maar ook voor de ouders 
(workshops) en de broertjes en zusjes (educatief programma).   
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