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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in september;

2; Michiel, Hanan,
Juf Yvette en juf Annerieke
4; Maik en juf Anne
5; Sven en Benjamin
7; Matthijs en Jayden
10; Siem
11; Bo
19; Bram
20; Romy
22; Bibi
23; Evaluna
26; Delano



Wij hopen dat iedereen een 

heeeeeeeele vakantie heeft gehad!

Ons team heeft weer veel zin om te 

beginnen aan het nieuwe schooljaar, 

hopelijk de kinderen ook!

Hieronder, maar ook in de meegestuurde bijlagen vindt u 

belangrijke informatie voor komend schooljaar. Lees alles 

aub goed door zodat we er samen een fijn schooljaar van 

kunnen gaan maken.



Algemene startinformatie;

• De schooltijden zijn als volgt;

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag; 8.45-14.45u, woensdag 8.45-12.15u

• In de ochtend is het schoolplein open vanaf 8.30u. Graag de kinderen niet vroeger afzetten. Ouders/verzorgers 

dienen buiten de poort te blijven. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen mogen in de eerste week buitenom 

meelopen naar de juiste klasdeur waar zij de leerkracht van hun kind zullen treffen.

• Aan het eind van de dag zal de poort 5 min voor het einde open gaan. U kunt uw kind dan ophalen op 

het voorplein en onderbouwplein, waar zij naartoe gebracht door de leerkracht. Graag het verzoek dat moment 

alleen korte vragen aan de leerkracht te stellen. Voor uitgebreide vragen/antwoorden graag een belafspraak 

maken.

• Als gymkleding graag een shirt, broekje en gymschoenen meegeven aan uw kind op de dag van de gymles.

• Qua eten en drinken; graag fruit of gezonde snacks als kleine-pauzehap, en brood voor de grote pauze 

meegeven. En uiteraard drinken voor beide pauzes.

• Verlofaanvragen graag ruim op tijd aanvragen middels het verlofformulier. Deze kunt u vragen aan de leerkracht 

of administratie en ingevuld teruggeven aan uw kind of mailen naar administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl. 

Belangrijk; graag MET afspraakbevestiging voor de juiste verwerking!

• Kinderen afzetten bij de brug; graag inrijden via de Frans Halslaan, en eruit via de Burg. Smeelelaan. Met alle 

'neuzen' dezelfde kant op is er een betere doorstroming van het verkeer.

• De schoolgids zullen wij zo snel mogelijk versturen en op de website plaatsen.

• Veel informatie, waaronder de schoolkalender kunt u ook vinden op de website; www.sbozilverlicht.nl

• We zijn nog steeds bezig om de openstaande vacatures in te vullen, meer informatie hierover volgt nog.

• Wanneer u aanstaande maandagmiddag uw kind komt ophalen is er de gelegenheid voor een koffie&thee

moment op het schoolplein tussen 14.40-15.00u.
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Belangrijke data de komende tijd;

• 6 september; start schooljaar

• 23 september; algemene informatieavond

• 27 september; studiedag, leerlingen vrij

• 4 oktober; schoolfotograaf

• 5 oktober; 19.30u ouderpanel

• 18-22 oktober; schoolkamp

• 25-29 oktober; herfstvakantie


