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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Jarig in April

2; Daylano
4; Femm
7; Melissa en juf Dewi
10; meneer Arco
13; Lucas
16; Ridwan
17; Timo, Luuk & Sofie
23; Ruben & Kars
25; Yves
28; Naomi
29; Niels & Immanuel
30; juf Elma

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in mei

3; Hakan
4; Milo
6; Jayden C.
8; juf Sanne
9; Mila & Lara
13; Lorena
17; Jasmijn
20; Tyson
23; Maartje & juf Marjolein
24; Bram & Liv
26; Mick & juf Jessica
30; Mercan



Na 17 jaar in het SBO te hebben gewerkt (eerst Anton Pieckschool/ Hordijk en 

na de fusie op het Zilverlicht) ga ik vanaf mei een nieuwe uitdaging aan: ik ga

werken in de ambulante begeleiding bij Auris.

Ik zal van school naar school gaan om kinderen 1 op 1 te begeleiden en te helpen.

Met heel veel plezier heb ik met de leerlingen op deze school gewerkt en zal ze

dan ook zeker gaan missen! Wie weet komen we elkaar in de toekomst nog eens

tegen...

Groetjes, juf Noortje

Helaas gaan wij binnenkort afscheid nemen van onze lieve juf 

Noortje. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Auris en heeft 

volgende week donderdag 29 april haar laatste dag bij ons. 

Uiteraard gaan wij haar ontzettend missen, maar wensen wij haar 

heel veel plezier en succes bij haar nieuwe baan!

Hieronder wil zijzelf nog een klein woordje aan jullie kwijt, want 

ook zij gaat ons en de kinderen natuurlijk missen;



Op dinsdag 13 april was het nationale buitenlesdag. 

Vele klassen van onze school hebben een of meerdere lessen 

buiten gegeven. Gelukkig werkte het weer ook goed mee en 

konden de geplande lessen doorgaan.

MBa heeft samen met MBb in de ochtend een les rondom taal 

gehad op het bewegend leren plein. Van memory met woorden, 

letters en plaatjes tot kleur het juiste woord. Er werd in groepjes 

goed en fijn samen gewerkt.

De wind zorgde af en toe voor wat extra activiteit omdat de 

woordjes en plaatjes weg waaiden. Maar dat zorgde ook wel voor 

extra gezelligheid en de leerlingen renden zeer enthousiast 

achter alles aan.

In de middag heeft MBa ook nog een les lezen buiten gehad. In 

tweetallen of alleen mocht nieuwsbegrip gelezen worden op het 

voorplein. Ze mochten gaan liggen, staan of zitten. Het was maar 

net hoe ze het fijnst konden lezen.

De nationale buiten lesdag was voor de leerlingen van Mba een 

groot succes en ze hebben er enorm van genoten. (net zoals alle 

andere klassen die mee hebben gedaan)

Groetjes Juf Lidia



Ter info willen wij de het volgende initiatief met jullie delen, wellicht kan het helpend zijn;

Zorgoppas.nl - Voor ieder gezin een geschikte oppas

Zorgoppas is speciaal voor ouders die niet zomaar hun buurmeisje kunnen vragen om op te 

komen passen. Bijvoorbeeld voor kinderen met gedragsproblemen, autisme, een 

ontwikkelingsachterstand, een fysieke of zintuiglijke beperking, een verstandelijke beperking of 

een chronische ziekte. Op tijd ontspannen verlaagt stress. Want minder stress is goed voor je 

weerstand. Zorgoppas regelt jouw oppas zodat je ook aan jezelf denkt. Juist nu!

Voor ieder gezin bestaat een geschikte oppas. Zorgoppas weet die voor jou te vinden. 

Zorgoppas is speciaal voor ouders van zorgbehoevende kinderen. Samen kijken we wie bij jouw 

gezin past. Uit onze gescreende oppaskandidaten selecteren wij de beste match. Zorgoppas gaat 

voor een kwalitatieve match waar je gezin langdurig plezier van heeft. Een indicatie heb je 

hiervoor niet nodig.

Check hun website zorgoppas.nl voor meer info. Bij vragen kunt u contact met hen opnemen.

https://www.zorgoppas.nl/


• We zelfs twéé zwangere juffen hebben...
• Dit juf Eva en juf Elma zijn...
• Wij hen van harte feliciteren met hun zwangerschap...
• En we hen een hele fijne zwangerschap toewensen...

• De schoolverlaters afgelopen woensdag hun eindtoets gemaakt hebben...
• En zij heel erg hun best hebben gedaan...

• Het geplande ouderpanel op 18 mei niet doorgaat wegens Corona-maatregelen
• Er een wijziging in de kalender van juni is...
• De studiedag in juni niet 9 maar 7 juni moet zijn...

'S



Belangrijke data komende tijd;

▪ 26 april; studiedag, alle leerlingen vrij

▪ 27 april; koningsdag, school gesloten

▪ 30 april; start meivakantie om 14.45u

▪ 1 t/m 16 mei; vakantie

▪ 18 mei; geen ouderpanel (=afgelast)

▪ 24 mei; pinksteren, school gesloten

▪ 7 juni; studiedag, alle leerlingen vrij (ipv 9 juni)

▪ 25 juni; conferentiedag, alle leerlingen vrij


