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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een hele fijne verjaardag!!

Jarig in December:
1: juf Lisanne
3: Sven & Minke
5: Davie
10: Fedde
11: Britt
12: Ifrah & juf Vera
16: Priscilla
18: Tamara
19: Ty
23: Youssef
24: Silian
28: juf Inez
31: Milan

Jarig in Januari
3: Kayra
4: Tijani
5: Chayenne
6: Djavinia
9: Sem L. & Amy
12: Julia G.
14: juf Diana
15: Djayden
17: Fleur
18: Javi
19: juf Ilona
20: Kamyar
23: Olivia
24: Tim
25: Grace
26: Bertine
28: Jim
29: Alexander
30: Dani
31: Julian



Yes! We hebben weer een nieuwe fijne collega!

Hieronder stelt ze zichzelf in het kort even voor.

Goedendag! Mijn naam is Evke van Schelt en van 

november tot aan de zomervakantie werk ik 4 
dagen in middenbouw b.

Ik hou van afwisseling en heb al veel ervaring 

opgedaan in verschillende groepen en op 

verschillende scholen. In mijn vrije tijd ben ik 

graag praktisch bezig, zoals klussen in huis en 
een cursus houtbewerken. Daarnaast ben ik 

graag buiten aan het genieten.

Op 2 december hebben we afscheid van onze lieve 

en grappige meneer Geert genomen. 

Meneer Geert mag gaan genieten van zijn 

welverdiende pensioen. Lieve meneer Geert, we 
wensen u alle goeds en hopen u nog eens terug te 

zien.

Veel liefs van alle kinderen en juffen/meneren van 

het Zilverlicht



Super vervelend als je ouder(s)/verzorger(s) uit elkaar gaan of zijn. 

Veel kinderen hebben hetzelfde meegemaakt. Je bent niet alleen!

De gemeente Waalwijk heeft daarom voor ons dit prachtige koffertje

voor thuis.

Dit koffertje helpt jou om te praten over je verdriet of vragen. Thuis, 

op school en met vrienden.❤️

Mocht u dit passend vinden voor uw zoon/dochter neem dan contact 

met de leerkracht of intern begeleider van uw zoon/dochter.



Wij willen iedereen een 
heeeeeeeele fijne en 

gezellige kerstvakantie 
toewensen.

En natuurlijk een gezond en 
gelukkig nieuwjaar!


