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Hiep Hiep Hoeraaaa!!
Jarig in Oktober;
2; Iris
3; juf Cisca
7; Sem
9; Christiaan
10; Kyara
14; Kayleigh
19; Issa
21; Teike
26; Angelina en Mariella
27; Morris
31; Toby

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar 'Worden wat je wil'. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kunnen kinderen alles worden wat ze willen. Of
alvast dromen over later!
Misschien wil jouw kind wel superheld worden, gamer, Youtuber, kok, dokter, tekenaar, schrijver of beroemd. Alles kan. Het maakt niet uit waar je
vandaan komt of wie je bent, of je vier jaar bent of al tien, iedereen kan worden waar die van droomt. In kinderboeken kan je ontdekken welke beroepen
er zijn en hier meer informatie over vinden. Wil je thuis met je kind ook een boek (voor)lezen loop dan vooral eens binnen bij de dichtstbijzijnde vestiging
van Bibliotheek Midden-Brabant. Hier vind je mooie boeken over Worden wat je wil en ze zijn voor de kinderen te leen met een gratis bibliotheekpasje.
Ook de boekhandel heeft in deze periode een mooi aanbod van boeken. En bij besteding van €12,50 krijgt u het Kinderboekenweekgeschenk van Bette
Westera cadeau. Mark Janssen heeft een prachtig prentenboek geschreven die voor €7,25 te koop is.Kortom duik in de boeken over beroepen!
Ik geef u alvast een aantal tips:

Groep 1-2

Groep 3-4

Veel leesplezier!
Grietje Zemering (lees- en mediaconsulent BMB)

Groep 5-6

Groep 7-8

Spaar mee voor onze schoolbieb!
Beste ouder/verzorger,
Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’.

Lezen is een feestje!
Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen
de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op
school én bij Bruna.
Zo werkt het:
Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de
Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen
in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle
ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen
voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen
kan meesparen! Spaar je mee?
Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er
samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Even voorstellen.... 'De Pionier'
De Pionier is een observatie groep die ontstaan is uit een samenwerking tussen het Zilverlicht en samenwerkingsverband PO
Langstraat Altena en Heusden.
De Pionier is bestemd voor leerlingen:
➢ van groep 4 t/m 6 in het grijze gebied tussen basisonderwijs en SBO (speciaal basisonderwijs).
➢ vanuit het SBO, waarbij het vermoeden bestaat dat deze leerling naar het regulier onderwijs (terug) kan.
De Pionier is een arrangement waarbij de leerling van maandag t/m woensdag naar de Pionier gaat, de andere dagen blijft
hij/zij op zijn eigen school.
Tijdens de observatieperiode van 20 tot 24 weken wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft, zodat de
beste begeleidingsvorm geboden kan worden. De juf/meester van de school wordt hierbij begeleid door de Pionier.
Uitgangspunt is dat de leerling op de eigen reguliere basisschool blijft.
De Pionier wordt gedraaid door Hennie Groot Kormelink (leerkracht/onderwijskundige) en start na de herfstvakantie hier bij
ons op Het Zilverlicht. .

Even voorstellen.. onze nieuwste fijne en leuke collega's!
(onze stagiaires komen binnenkort op de website te staan bij 'team')

Hoi allemaal,

Hoi, mijn naam is Yvette van Iersel, 24 jaar
oud.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op het
Zilverlicht. Dit jaar sta ik als leerkracht in
MBa.
Zelf woon ik in Waalwijk. Ik ben regelmatig
te vinden in de Loonse en Drunese duinen
voor een wandeling, maar je kunt me ook
tegenkomen op het terras.
Verder geniet ik heel erg van gezellige
momenten met familie of vrienden.

Mijn naam is Hennie Groot Kormelink en vanaf september 2021 ben ik de leerkracht van de
nieuw op te starten observatiegroep.
Van maandag t/m woensdagochtend werk ik in de groep. De woensdagmiddag en donderdag
worden gevuld met overleg, observaties en ondersteunen van leerkrachten op de
basisscholen.
Sinds 1993 heb ik gewerkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende
(cluster 3 en 4). In die tijd heb ik in verschillende groepen en met verschillende leeftijden
gewerkt. In die tijd heb ik geleerd om te blijven zoeken naar de goede manier om aan de
verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen te voldoen. Uitdagend,
soms moeilijk, maar nooit onmogelijk. Mijn opgedane kennis en ervaring wil ik graag inzetten
in de observatiegroep en voor het Zilverlicht. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.
Sinds 1,5 jaar woon ik Tilburg, ik ben getrouwd met Marcel en heb 1 zoon en 2
bonusdochters. In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om uit eten te gaan, terrasjes te pakken
en vooral te genieten van het "Brabantse leven". Ik bezoek graag steden en om fit te blijven
doe ik aan tennis, wandelen en thuisfitness.
Groetjes Hennie Groot Kormelink
Werkdagen: ma t/m do
henniegrootkormelink@leerrijk.nl

Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Evy Dollekens, 32 jaar en ik woon samen met
mijn man en 2 kinderen (4 jaar en 1 jaar) in SprangCapelle.
Na 9 jaar gewerkt te hebben het praktijkonderwijs, ga
ik dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan op SBO
het Zilverlicht.
Op maandag en dinsdag geef ik les aan
de schoolverlaters en op vrijdag in de bovenbouw.
Ik heb veel zin om komend schooljaar aan het werk
te gaan op het Zilverlicht!
Gr. Evy
evydollekens@leerrijk.nl
Werkdagen: Maandag, dinsdag en vrijdag

Hallo allemaal, ik ben Steyntje Dekkers.
Ik ben 19 jaar en woon in Sprang-Capelle. Het vorige schooljaar
heb ik op SBO het Zilverlicht stage gelopen en dit jaar mag ik hier
aan het werk als onderwijsassistent. Je zult me vooral vinden in
de klassen OBc, MBa en MBb, maar als OBa en OBb hulp nodig
hebben kun je me ook daar tegenkomen. Mijn werkdagen zijn
maandag, woensdag en vrijdag.
Meestal neem ik groepjes kinderen mee om even in een klein,
rustig groepje te werken.
Na schooltijd rijd ik graag paard en doe ik graag leuke dingen met
vriendinnen. Ik heb weer super veel zin in dit schooljaar!
Steyntjedekkers@leerrijk.nl
Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Hallo allemaal!
Mijn naam is Vera Mastenbroek en ik werk sinds dit
schooljaar als gedragswetenschapper op Het Zilverlicht.
Ik heb enorm veel zin om hier aan de slag te gaan en
stel me graag even kort voor.
Als gedragswetenschapper ben ik betrokken bij de
Onderbouw- Middenbouw- en Bovenbouwklassen. Hier
ondersteun en begeleid ik leerlingen, leerkrachten en de
IB’er als er vragen zijn over gedrag. Zo proberen we
samen de leerlingen een fijne leeromgeving te bieden.
Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig en
kun jij mij via het algemene telefoonnummer of per mail
bereiken via: veramastenbroek@leerrijk.nl

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sandra van Weert en ik werk als logopedist op SBO Het
Zilverlicht.
Ik doe uitgebreid onderzoek naar de spraak-taalontwikkeling. In de
behandeling werk ik met de kinderen aan het verbeteren van de
uitspraak en aan het stimuleren en verbeteren van de taal en de
communicatie.
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.
In mijn vrije tijd breng ik graag tijd door met mijn man en zoontje in
Den Bosch en vind ik het heerlijk om te dansen, te lezen en creatief
bezig te zijn.
Voor vragen over logopedie kunt u mailen
naar: sandravanweert@leerrijk.nl

Hoer
Hoeraaaaa! Juf Eva is
bevallen van een zoon;

Niek

Het gaat heel goed met
moeder en zoon en ze zijn
enorm aan het genieten.

In de bijlagen vindt u weer de
nieuwste informatie over Kwink.
Mocht u de koelkastposter geprint
willen hebben dan kunt u dat aan de
leerkracht vragen, of een mail sturen
naar administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl

I

Belangrijke data de komende tijd;
(zie ook de ouderkalender)
• 5 oktober; 19.30u ouderpanel
• 18-22 oktober; schoolkamp (zie
infobrief)
• 25-29 oktober; herfstvakantie
• 5 november: nationaal
schoolontbijt
• 23 november: thema-avond
• 29 november: studiedag,
leerlingen vrij

