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              Techniek uurtje 7 november 

  

. 

   JARIG IN NOVEMBER 

 

12-11  Richel 

13-11  Meie 

14-11  Milan 

17-11  Sem 

22-11  Storm 

23-11  Luca 

26-11  Meneer Theo 

29-11  Kewin 

           Djordi 

30-11  Wessel 

 

 

 

   JARIG IN DECEMBER 

 

 
 

01-12  Aran 

            

           Juf Lisanne 

 

02-12  Jayde 

 

05-12  Davie 

 
 

 

 
 

THEMA-AVOND 15 NOVEMBER 

 

a.s. donderdag 15 november is er een thema-avond 

over social media.  

Joep v/d Weide komt de thema- avond verzorgen.  U 

kunt zich nog steeds opgeven bij de leerkracht of op 

de administratie! 
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WIST U DAT 

 Op de kalender staat dat de 

kerstviering van 16.30-19.30 uur 

is, maar dat dit van 17.30-19.30 

uur is. 

 

 Geert donderdag 15 november 

alweer 40 jaar in het onderwijs is. 

 

 19 november het project 

“drempels weg” voor de 

bovenbouw is.  

 

 5 december sinterklaas langskomt 

op Het Zilverlicht. 

 

 Er op 6 december een studiedag is 

en de leerlingen dus vrij zijn.  

 

 Juf Hennie met pensioen gaat per 

1 januari en dat we voor de 

kerstvakantie afscheid van haar 

zullen gaan nemen.  

 

 We haar wel heel erg zullen gaan 

missen.  

 

 Leerrijk is verhuisd naar een 

kantoor aan de Dodenauweg 2 

5171 NG in Kaatsheuvel 

 

 Ook het SWV Vo de Langstraat en 

het SWV PO Langstraat Heusden 

Altena daar op 4 december naar 

toe verhuizen.  

 
 Vanaf woensdag gratis fruit 

krijgen op wo, do en vrij ochtend.  

 

 Er in de bijlage een artikel staat 

van Marlon vanuit zijn opleiding 

waar Juf Anne en juf Elma aan 

mee hebben gewerkt.  

 

 

 

 

 

    VERKEERSOUDERS GEZOCHT! 

   Herhaalde oproep! 

SBO het Zilverlicht zoekt verkeersouders! Ben jij 

iemand die graag meehelpt op school bij het 

verkeersexamen, de fietscontrole of tijdens 

andere verkeersactiviteiten? Dan zijn we op 
zoek naar u. 

Wij zoeken namelijk enthousiaste ouders die ons 

kunnen helpen met: - Helpen tijdens het 

oefenen van het fietsexamen. - Helpen tijdens 

het fietsexamen. - Helpen met de fietscontrole. - 

Helpen met lessen van verkeer in de praktijk. 

Ben jij de persoon die wij zoeken? Laat dit dan 

weten stuur een berichtje naar 

infohetzilverlicht@leerrijk.nl 

 

 

 

 

 

 

      NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

              

           

 

 

 

 

 

 

 

 


