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OBS de Zilveren Maan 
Ladderhaak 1 
2421 NK  Nieuwkoop 
Tel : +31 172 52 00 65 
Email : info@obsdezilverenmaan.nl 

Nieuwsbrief 31 maart ’22 
 

 

Gezellig paasontbijten op school: het 
mag weer! 
We ervaren het opheffen van de vele 
coronamaatregelen als een verademing. We 
mogen gelukkig weer gezellig met elkaar eten op 
school en dat gaan we dan ook zeker doen!   
Met Pasen gaan we het traditionele paasontbijt in 
ere herstellen, dit doen we op de donderdag 14 
april,  net voor de paasdagen. De commissie 
verzorgt dit paasontbijt op school.  
 

 

 
 

Wij hebben ook uw hulp nodig om het Paasontbijt tot 
een succes te maken. Wat verwachten wij van u: 

• Woensdag 13 april: Graag een tas meegeven 
aan uw kind met een bord, bestek, beker en 
eierdopje, voorzien van naam.  

• Donderdag 14 april: paasontbijt van 8.30 - 9.30. 
Uw kind hoeft niet te ontbijten. Wel gewoon 
een (kleine) pauzehap en lunch mee. Als uw 
kind het lekker vindt mag hij/zij ook een 
gekookt eitje van thuis meenemen.  

 
 

Inhoud 
Gezellig paasontbijten op 
school: het mag weer!............. 1 

Even voorstellen: leerkracht 
Laddergroep Margot van 
Zuijlen ...................................... 2 

Minder Corona….. maar meer 
griep! ....................................... 2 

Oekraïne .................................. 2 

Statiegeldactie groot succes ... 3 

Gevonden Voorwerpen ........... 3 

Taalclub voor tieners ............... 3 

Technieklessen ........................ 4 

Tennisclinic .............................. 4 

Maatschappelijke stages ......... 4 

Sjors Sportief/Creatief ............ 5 

Monitoren sociaal emotionele 
ontwikkeling ............................ 5 

Sportdag .................................. 6 

 
 

https://morgenwijzer.sharepoint.com/teams/zilverenmaan/Organisatie/Nieuwsbrieven/NBR2021-2022/Nieuwsbrief%2031%20Maart%202022.docx#_Toc99638132


  

 
2 

Even voorstellen: leerkracht Laddergroep Margot van Zuijlen  
 
Margot van Zuijlen is sinds 18 januari de nieuwe leerkracht voor de Laddergroep. Margot 
werkt voor de drie scholen van het cluster Buytewech en heeft ook ervaring als remedial 
teacher in haar woonplaats Woerden.  
 
De Zilveren Maan is erg blij dat Margot het team komt versterken.  
 

Minder Corona….. maar meer griep! 
 
Wij merken aan de ziekmeldingen dat het aantal 
coronagevallen afneemt en dat in veruit de meeste 
gevallen de kinderen er minder last van hebben. 
Helaas signaleren we ook dat de griepgolf de scholen 
op Buytewech niet voorbijgaat. Bij de Zilveren Maan is 
er de laatste weken een bovengemiddeld 
griepverzuim, vooral in de onderbouw. De klachten 
zijn steviger dan de laatste coronavariant. De kinderen 
zijn écht een paar dagen ziek. Gelukkig zien we de 
meeste leerlingen na een dag of drie weer terug op 
school. Wij wensen alle grieppatiëntjes beterschap! 
 

 

Oekraïne 
 
Praten met je kind over de oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne  
Je kunt er niet meer omheen: Rusland en 
Oekraïne zijn in oorlog. Grote kans dat jouw 
kind hier iets over opvangt, thuis, in de klas, 
op televisie of op sociale media. Het kan dus 
zijn dat jouw kind hier vragen over heeft. 
Misschien maakt je kind zich zorgen, of 

begrijpt het niet wat er precies aan de hand is. Of misschien kennen jullie mensen die daar 
wonen, of hebben jullie zelf te maken gehad met geweld of een gedwongen verhuizing 
waardoor het extra reacties oproept in het gezin. 
 
In alle gevallen is het goed om over de oorlog te praten, maar hoe pak je dat aan? Het 
belangrijkste is: stel vragen en luister naar je kind. Lees de link met zes tips die jou bij dit 
gesprek kunnen helpen. 

https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/praten-met-je-kind-over-de-oorlog-tussen-rusland-en-oekraine
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Statiegeldactie groot succes 
 
De kinderen hebben zich met hart en ziel ingezet voor de 
statiegeldactie en dat is te zien aan het bedrag. De 
tussenstand overtreft onze stoutste verwachtingen en staat 
bij schrijven van deze nieuwsbrief al op € 1.222,65!!  
En nog steeds krijgen we dagelijks statiegeldbonnetjes 
binnen.  
 
De actie loopt nog tot en met donderdag 14 april. 

Statiegeldbonnetjes zijn meer dan welkom       

Gevonden Voorwerpen 
 
Van 30 maart t/m 1 april hangen we de vuile was buiten. Alle 
gevonden voorwerpen leggen we buiten om mee te nemen. 
We zullen ook foto's op Ouderportaal zetten. Wat blijft 
liggen, wordt gesorteerd, gewassen en gedoneerd aan de 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
 

 

 

Taalclub voor tieners 
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Technieklessen 

 
Deze week staat ook in het teken van de technieklessen: De lego Bricks Challenge.  
Dit is een speciaal voor kinderen van 4 t/m 14 jaar ontwikkeld lesprogramma waarin 
speelplezier en leren tot een uitdagende bezigheid zijn gecombineerd. Er wordt gebruik 
gemaakt van gemotoriseerde en programmeerbare technisch Lego® om machines te 
bouwen waarin technische principes op inzichtelijke wijze tot uiting komen en waarmee 
leerlingen zelf kunnen experimenteren. Young Engineers uit Utrecht verzorgt deze 
technieklessen voor groep 3 t/m 8. 

Tennisclinic 
Deze week waren de tennisclinics in volle gang. Het weer was 
ook nog eens uitzonderlijk mooi en de leerlingen uit de 
groepen 3 t/m 8 hebben dan ook met veel plezier getennist.  
 
De tennisclinic is verzorgd door Buurtsport Coaching 
Polderpret.  

Maatschappelijke stages 
Binnen het onderwijsprogramma van het voortgezet onderwijs staat voor verschillende 
groepen elk jaar het doorlopen van een maatschappelijke stage op het programma. Eén of 
twee weken meedraaien in een beroep waarin de leerling veel interesse heeft en proeven 
hoe het is om te werken. Dat is een hele klus, want in deze uitdagende tijden is het niet 
makkelijk voor de scholieren om een stageplek te bemachtigen. Een andere uitdaging is dat 
er sprake is van een piekvraag, want het is de bedoeling dat de scholieren tegelijk de stage 
doorlopen. De Zilveren Maan probeert, binnen de grenzen van wat mogelijk is, een plek te 
vinden en kijkt daarbij vooral naar oud-leerlingen die interesse hebben in het 
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basisonderwijs. In de groepen 1 en 2, 3, 5 en 7 en bij de vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding lopen op dit moment ongeveer zeven (oud-) leerlingen stage.  

Sjors Sportief/Creatief 
Op 22 Februari kwam wethouder Gerben 
van Duin de boekjes Sjors Sportief/Creatief 
persoonlijk overhandigen aan de drie 
scholen in Nieuwkoop: De Zilveren Maan, 
Maranatha en Rietkraag. Ook de mascotte 
Sjors en de buurtsportcoach waren daarbij 
aanwezig. Een feestelijk en sportief moment 
waarna de boekjes in alle groepen van de 
scholen zijn uitgedeeld. Het doel van dit 
boekje is om de leerlingen kennis te laten 
maken met het sportief en creatief aanbod 

in de gemeente Nieuwkoop. Veel leesplezier! 

Monitoren sociaal emotionele ontwikkeling 
De Zilveren Maan monitort de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen van alle 
groepen. Om dit goed in beeld te krijgen is observatie niet genoeg. Er zijn ook goede en 
betrouwbare metingen nodig waaruit rapportages voortvloeien die inzicht geven in vier 
aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen:  

1. Werkhouding,  
2. Gedrag,  
3. Emotionele stabiliteit, 
4. Welbevinden. 

 
De afgelopen weken hebben we de leerlingen van groep 6,7 en 8 digitale vragenlijsten 
voorgelegd waarmee we het leer- en leefklimaat op school monitoren en de sociale 
vaardigheden van de leerling. Tot vorig jaar maakten we gebruik van VISEON, een 
volginstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit jaar zijn we overgestapt op Zien! 
 
Zien! is een digitaal expertsysteem waarmee leerkrachten op gestandaardiseerde wijze een 
oordeel kunnen vormen over het sociaal emotioneel functioneren van een leerling en een 
groep, met als doel om te bepalen of er op groeps- of leerlingniveau zorgbehoeften zijn én 
daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Daarnaast geeft Zien! veel handelingsadviezen om 
preventief én curatief aan de slag te gaan. Het belangrijkste verschil met Viseon is dat het 
doel van Zien! concreet handen en voeten te geven aan de vertaalslag van het monitoren 
naar het handelen, in de vorm van het bieden van de juiste ondersteuning en uitdagen.  
Met behulp van Zien! wordt een duidelijke verbinding gelegd tussen ‘meten’ en ‘doen’. 
 
Zien! sluit heel goed aan bij het waarderingskader dat de inspectie gebruikt om toezicht op 
het onderwijs te structureren. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. 
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Sportdag 
 
De sportdagen komen er weer aan: 18, 19 en 20 mei.  
De reservedata voor het geval het slecht weer is staan gepland op 1,2 en 3 juni.   

We hopen op mooi weer      . 
 

mailto:buurtsport@kdvpolderpret.nl?subject=Vacature%20Sport%20BSO%20en%20Buurtsportcoach

