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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 Maart

2; juf Noortje
3; Bram
5; Naoufel
6; juf Isa
7; Miyana
13; juf Marieke
16; Damian & Sophie
19; Romy en juf Bianca
21; Quinty & meneer Stefan
23; Jochem
26; D'Angelo
27; Tommy & juf Maartje S.
28; Luna
30; Gijs



Sinds vorige week zijn wij gestart met het project 'Groentjessoep'

Met Groentjessoep gaan we samen met de kinderen op groente avontuur. De 

kinderen krijgen de komende tijd op donderdag een verse groentesoep aangeboden

bovenop hun lunch.
De heerlijke verse soepen zijn samen met een kok ontwikkeld, zitten boordevolgroent

en en kruiden, zijn laag in zout, gluten- en lactosevrij én vegetarisch.

De soepen worden elke week met een speciaal 'Soupmaster team' uit de bovenbouw

opgewarmd en rondgedeeld. Ook vertellen zij in de klassen meer over de groenten in 
de soep, waar en wanneer die groeien en waar de groente goed voor is. Ook mogen

zij zelf een soep maken met diezelfde ingrediënten.

Erg gezellig om zo met de hele klas nieuwe smaken te proeven, meer te leren over de 
groenten in de soep en op een makkelijke manier structureel meer groente te eten!

Met dank aan de sponsoring van Lucien Braat, SNS Waalwijk/Drunen



MBc en MBd zijn een leuk project gestart; 'Scoor een Boek!'

Profvoetballers stimuleren kinderen boeken te scoren!

Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren bibliotheken een uniek

leesproject: Scoor een Boek! De kracht van voetbal wordt ingezet voor

het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen en 

gezinnen. Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door 

profvoetballers in te zetten als rolmodellen.

Scoor een Boek! Schooleditie en Thuiseditie

De Schooleditie bestaat uit 9 weken waarin het lezen van boeken 

centraal staat. Tijdens De Aftrap bezoekt een leesconsulent de groep 

met een topselectie aan boeken, een score-poster én een motiverende 

videoboodschap van de voetballer. In De Rust praat de leesconsulent 

met de klas over de boeken en bekijken ze de tweede videoboodschap 

van de speler. Na 9-10 weken boeken ‘scoren’ is het tijd voor Het 

Fluitsignaal, een sportieve afsluiting waarin ook de Eindscore van 

Scoor een Boek! bekend wordt gemaakt.

Gezinnen kunnen meedoen met de Thuiseditie Scoor een Boek! Er is 

een digitale editie www.scoorthuis.nl (beschikbaar in Scoor een Boek! 

periode) met leuke taal-, lees- en beweegopdrachten voor gezinnen.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.debibliotheekopschool.nl%2Fonderwijs%2Fwww.scoorthuis.nl%2520&data=04%7C01%7Cadministratiehetzilverlicht%40leerrijk.nl%7Cba1811ef4b9542cab46508d8e92d093b%7Ca39573cca0e74374a24d92377a5bdce0%7C0%7C0%7C637515726932911807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tnsULVMiXx0gtXvrAB3cpH9Jw0CPNjbXEs15bREitwA%3D&reserved=0


Wat is 'Kwink', voor u, als ouder

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied 

van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. 

Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke 

lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van 

belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Kwink Koelkastposter

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. De poster komt

telkens beschikbaar op kwinkopschool.nl bij de start van vijf nieuwe lessen. Ook zullen wij deze in de bijlage met u delen.

Hieronder een uitleg over deze poster;

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat. 

Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die 

emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten.

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een

aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.

De koelkastposter vindt u in de bijlage en wij hopen dat deze bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.

Mocht u deze niet kunnen printen maar wel graag willen gebruiken, mail dan naar administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl

mailto:administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl


• Op woensdag 24 maart staat de grote Rekendag gepland staat..

• Het volgende week ook 'week van het geld' is..

• Wij dit als school op een leuke manier gaan combineren..

• Leerlingen van klas MBa een hele gave hijskraan hebben gebouwd..

• Ze zelfs aan contra-gewicht hebben gedacht..

• Wij het zo mooi vinden en trots zijn dat we hieronder foto's delen..



▪ Belangrijke data komende tijd;

▪ 22 t/m 26 maart; week van het geld

▪ 31 maart; theorie verkeersexamen

▪ 2 april; studiedag, alle leerlingen vrij

▪ 5 april; tweede paasdag, alle leerlingen vrij

▪ 26 april; studiedag, alle leerlingen vrij

▪ 27 april; koningsdag, alle leerlingen vrij


