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Hiep Hiep Hoeraaaa!!
Jarig in December:

1; juf Lisanne
2; Jayde
3; Sven en Minke
5; Davie
8; Mats
10; Fedde
11; Britt
12; Ifrah
15; Aleksander
16; Priscilla
18; Tamara
19; Ty
23; Youssef
24; Silian
28; juf Inez
30; Furkan en 
Batuhan
31; Milan

Jarig in Januari:

3; Kayra en Juf Sandy
4; Tijani
9; Amy
14; juf Diana
15; Limar en Djayden
19; juf Ilona
20; Kamyar
23; Olivia
24; Tim
25; Grace
26; juf Bertine
29; Alexander
30; Dani
31; Huseyin en Julian

Gefeliciteerd iedereen!



Inmiddels gebruikenwe al wekenlang de handige app 'Parro'.
Er zijn al veel ouders die het account geactiveerd hebbenen 
er gebruik van maken. Sommige klassenzijn zelfs 100% in 

gebruik. Hartstikke fijn! Zo blijft iedereengoed op de hoogte.

De leerkrachten sturen regelmatig berichten over de klas of uw
kind in Parro. En ook worden er privé gesprekkengevoerd met 
de leerkracht.

Hebt u aanstaan dat er meldingenworden gestuurd als er een

bericht is? We zien dat sommige berichtenwel ontvangen
worden door ouders, maar niet gelezen worden.

Wanneer u uw account nog niet geactiveerd hebt vraag dan 
om een nieuwe activatie link aan de leerkracht en activeer uw

account alsnog. Dan blijft u ook op de hoogte van de 
activiteiten in de klas en kunt u gemakkelijk contact leggenmet 
de leerkracht.

Heeft u hulp nodig? De leerkracht kan u daar bij helpen. Als

het niet lukt, dan zal de leerkracht hulp inschakelen bij de ICT-
er of de helpdesk.

Beste ouder(s)/Verzorger(s),

Wij zijn in de school actief bezig met verkeer. 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen 

tijdens praktijklessen zoals bijvoorbeeld het 
verkeersexamen. Als je graag verkeerouder wil 

worden, meld je dan aan bij:

barbaraschuermans@sbohetzilverlicht.nl

claudiavanhilst@sbozilverlicht.nl

Voor meer informatie kijk op de site

www.verkeersouders.nl.
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Tot en met 12 april krijgt uw kind op school gratis drie porties groente en fruit per week. De school doet 

namelijk mee aan EU-Schoolfruit! 
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 
om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

De drie vaste groente- en fruitdagen op SBO Het Zilverlicht zijn: Woensdag – Donderdag - Vrijdag 

Wij ontvangen de levering van de leverancier Drogenbroek's Fruit B.V. Wij weten echter niet of het 
voldoende is voor uw kind, daarom mag u uiteraard iets als reserve meegeven.

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 

Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief. Het EU-Schoolfruitprogramma is 
een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. 

Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd 

door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover 

meer lezen op www.euschoolfruit.nl. Op naar een lekker en gezond schooljaar! Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl euschoolfruit@wur.nl 0317- 485966ken om tekst toe te voegen



Wat hebben de kids toch weer enorm genoten 
tijdens de festiviteiten rondom het Sinterklaasfeest!

En wat zijn er toch weer enorm mooie 
surprise's gemaakt!

En nog een speciaal 'dankjewel' aan;
- Lucien Braat van SNS 
Waalwijk/Drunen voor de leuke en 
lekkere cadeautjes die de kinderen in 
hun zelfgeknutselde schoen kregen.
- K.W. Klus voor de heerlijke zakken 
met strooigoed!



Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op donderdag 17 december is er een kerstviering op school. De leerlingen 

gaan deze dag gewoon naar school van 08.45 tot 14.45 uur. (dus in tegenstelling 

tot wat de kalender zegt)

Deze dag zullen wij op een gezellige en feestelijke manier stilstaan bij Kerst. 

Wij doen dit door middel van een ochtend programma met feestelijke 

activiteiten in de klassen. In de ochtendpauze zullen de kinderen iets lekkers 

krijgen. In de middag wordt er een (warme) Kerstlunch verzorgt door de 

ouders van de oudervereniging, mét nog een extra verrassing. U hoeft uw kind 

dus geen eten en drinken mee te geven voor de ochtend en middagpauze.

Voor deze gezellige Kerstlunch hebben de kinderen nodig: bord, beker en 

bestek voorzien van naam. Deze graag meegeven op woensdag 16 december. 

Het zou leuk zijn als uw zoon/dochter deze dag een kersttrui draagt. Let op! 

Geef uw kind geen feestelijke kleding aan die schoon moet blijven, want tijdens 

het ochtendprogramma wordt er veel geknutseld. 

Feestelijke groetjes, Team SBO Het Zilverlicht



• Juf Esther na de kerstvakantie weer mag beginnen..

• Het erg goed gaat, ook met haar dochter Sam en dat ze er helemaal verliefd op is..

• Wist je dat we op school bezig zijn om op het onderbouwplein een verkeersplein aan te leggen..

• Op deze manier kunnen de kinderen goed kunnen oefenen met de verkeersregels. 

• Dat er binnenkort meer info volgt..

• We bijna vakantie hebben; vanaf vrijdag 18 december om 12.15 uur..

• De kinderen hun rapport dan ook mee naar huis krijgen..

• Het team iedereen alvast een hele fijne vakantie en fijne kerstdagen wenst, ondanks dat het nu 

misschien anders zal zijn dan andere jaren..

• We hopen op een beter jaar in 2021..

• En dat we natuurlijk hopen dat iedereen gezond blijft!


