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Nieuwsbrief 16 mei 2022 

 Zilveren Maan-Kanjers winnen 
toernooi 
In de eerste week van de meivakantie vond op 
maandag 25 april het schoolvoetbaltoernooi 
plaats. Gezien de goede resultaten in het verleden 
is De Zilveren Maan ambitieus en schrijven wij ons 
jaarlijks in bij het grote toernooi dat voetbalclub 
Alphia organiseert. Hier doen maar liefst 94 teams 
aan mee.  
 

 
Foto boven kampioen jongens groep 7-8, beneden kampioen 
meisjes groep 5-6 

 
De teams verdedigen de eer van school in vier 
leeftijdscategorieën:   

• Categorie A: Jongens Groep 7-8  (8×8 op 
een half veld) 
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• Categorie B: Meisjes Groep 7-8  (8×8 op een half veld) 

• Categorie C: Jongens Groep 5-6  (6×6 op een kwart veld) 

• Categorie D: Meisjes Groep 5-6  (6×6 op een kwart veld) 
 
Voor veel deelnemers is het een (eerste) kennismaking met voetbal als teamsport. En in de 
ambiance van een professioneel georganiseerd toernooi gaat dit gepaard met veel sportiviteit en 
zinderende toernooispanning. Want wat is er nou mooier dan samen met je klasgenoten jouw 
school officieel te vertegenwoordigen en samen spannende wedstrijden te spelen? Er wordt 
gestreden voor een mooie beker en de eeuwige roem. Onder luide aanmoediging van veel 
leerkrachten en ouders hebben de tien in nagelnieuwe Zilveren Maan voetbalshirts gestoken 
teams een geweldige prestatie geleverd. Na de eerste poule deden er in de knock-out fase in alle 
vier de categorieën nog 1 of twee teams van De Zilveren Maan.  
 
En daar bleef het niet bij de uitslag is ronduit fenomenaal: 

• De jongens van groep 7-8 waren oppermachtig en zijn kampioen geworden. 

• De meisjes van groep 5-6 hebben ook de kampioensbeker in de wacht gesleept. 

• Derde prijs voor de jongens groep 5-6. 

• De meisjes 7-8 hebben een eervolle vierde plaats behaald.  

• En als klap op de vuurpijl is Julia Verhaage  uitgeroepen tot beste speelster van het 
toernooi!! 
 

Finales 
De winnaars van elke categorie zijn bij de KNVB aangemeld voor de regionale finale op 
woensdagmiddag 18 mei 2022. Deze vindt opnieuw in Alphen aan den Rijn bij Alphia plaats. Komt 
u ook onze kampioenen aanmoedigen?? Mochten de jongens 7-8 deze vervolgronde winnen dan 
vindt op woensdag 1 juni de districtsfinale plaats in Oud Beijerland en uiteindelijk zal op woensdag 
15 juni de Landelijke Finale op de KNVB Campus in Zeist plaatsvinden als ze zover mochten komen. 
De meijsjes 5-6 gaan direct naar de districtsfinale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tika Taka Touzani reikt Julia de beker voor de beste speelster van het toernooi uit.  
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Prachtig voorgedragen gedicht bij dodenherdenking 
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei heeft Otte Fien Couperus met groep 8a een hele 
fijne bijdrage geleverd. Op indrukwek- kende wijze droeg zij het gedicht ‘De Tijd’ van 
Ilja Boersma voor. Ook Isabelle Verhaage en Bridget van den Berg waren er 
om een krans te leggen namens de basisscholen.   
 
Na het spelen van de Taptoe en twee minuten stilte volgde het 
zingen van het Wilhelmus en werden de kransen en 
bloemstukken gelegd namens de Gemeente, de 
Nieuwkoopse scholen, de Veteranen, brandweer, Amnesty, 
afgevaardigden van de Gemeen- schap van Kerken, Lions en SNOF.  
 
Tot slot werden alle kinderen uitgenodigd om een bloem te leggen bij het 
monument en konden alle volwassenen aan het defilé deelnemen. 

Sportdag 
Even een kort berichtje ter herinnering dat deze week op woensdag, donderdag en vrijdag weer 
de jaarlijkse sportdag plaatsvindt. Zoals het er nu naar uitziet, belooft het prachtig weer te 
worden. De sportdag wordt afgesloten met een spectaculaire en kleurrijke Color Run. De kleren 
van de kinderen worden dus erg vies en het is niet de bedoeling dat ze met deze vieze kleren weer 

de school in gaan, (of bij u thuis rondlopen      ) 
Daarom herhalen we ons verzoek nog even een set schone kleren en een vuilniszak voor deze 
vieze kleren mee te geven. 

Centrale eindtoets groep 8 afgerond… 
De laatste leerling heeft gisteren de Cito eindtoets afgerond. Eind mei worden de uitslagen 
verwacht. Groep 8 heeft de laatste toetsdag feestelijk afgesloten met de traditionele juichronde 
langs alle groepen. De leerlingen rennen dan door de gangen en vallen de klaslokalen binnen om 
luidruchtig te vieren dat de laatste toets achter de rug is.   
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… de focus ligt nu op de musical 
Na de laatste toets van hun basisschoolloopbaan ligt nu de 
focus op de musical “Het Laatste Level”.  Een meeslepende 
musical waarin een gamer die in Parijs is beland de hoofdrol 
speelt. De grote vraag is of hij/zij het laatste level weet te 
behalen…   
De musical wordt weer door de drie scholen samen 
georganiseerd en zal ook dit jaar in de gymzaal worden 
uitgevoerd. Groep 8B staat donderdag 23 juni op het toneel en 
groep 8A treedt maandag 27 juni op. Overdag spelen ze voor 
de leerlingen uit groep 1 t/m 7 en de broertjes en zusjes, ’s 
avonds kunnen genodigden het hilarische en vrolijke 
eindspektakel komen bekijken. De productie heeft net als elk 
jaar veel voeten in aarde en kan niet plaatsvinden zonder ondersteuning van ouders. De 
leerkrachten van groep 8 zullen de ouders nog nader informeren en om hulp vragen. 

Brugdek wordt vernieuwd 
Het zal jullie ook zijn opgevallen dat het brugdek aan vervanging toe is. Onze beheerstichting heeft 
in week 21  de vernieuwing van het brugdek in de planning opgenomen. Gedurende de 
werkzaamheden zal de route naar school worden aangepast. De Zilveren Maan ouders worden 
dan verzocht via het zijhekje de kinderen naar school te brengen en weer af te halen.  

Groep 5 naar Archeon 
Jaarlijks vinden in 
diverse groepen 
educatieve excursies 

plaats. Natuur, kunst, cultuur en 
techniek zijn populaire thema’s. 
Dinsdag 31 mei staat de 
kennismaking met de levende 
geschiedenis van Nederland vanaf de 
prehistorie rond 8800 voor Chr., de 
Romeinse tijd, de Vikingen en de 
middeleeuwen tot 1350 op het 
programma voor beide groepen 5. De 
leerlingen gaan terug in de tijd en 
komen oog in oog te staan met 
mensen uit een ver verleden, kunnen 
in een boomstamkano uit de 
steentijd stappen, met pijl en boog schieten in het vroeg middeleeuwse stadje Gravendam, of aan 
tal van andere activiteiten meedoen zoals het maken van een vilten armbandje. De dag wordt 
afgesloten met een spectaculair gladiatorengevecht. 
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Fotograaf 
Vorige week donderdag en vrijdag hebben de fotosessies weer plaatsgevonden. Leerlingen en 
leerkrachten zijn door Maaike Coupon op de foto gezet. Via school ontvangt u van haar een 
inlogcode  waarmee u kunt inloggen en zelf de foto’s kunt bekijken en 
bestellen. Ook kunt u dit jaar zelf voor een achtergrond kiezen.  
 
De inschrijfsessie voor het maken van een foto samen met een 
broertje of zusje dat (nog) niet op de Zilveren Maan zit was een groot 
succes. Circa 40 gezinnen hebben hier gebruik van gemaakt. 
Wie door omstandigheden niet bij de schoolfotograaf is geweest, kan 
op een later tijdstip nog op de foto gezet worden. Afhankelijk van 
hoeveel foto’s er in de herkansing gemaakt moeten worden, komt Maaike 
Coupon nog een keer langs op school, of kunt u een foto laten maken in haar studio 
in Aalsmeer. U ontvangt hier nog bericht over.  

Oekraïense kinderen 
Enige weken geleden berichtten wij u dat de drie scholen op Buytewech Oekraïense kinderen 
mogen ontvangen. Dit traject heeft enige vertraging opgelopen omdat het voor de partij die dit 
organiseert niet eenvoudig is vrijwilligers te vinden die de opvang van de kinderen goed kunnen 
begeleiden. Ondertussen zijn de eerste Oekraïense kinderen al gestart in een lokaal op de 
Rietkraag. We houden er rekening mee dat op termijn ook een lokaal op de Zilveren Maan ter 
beschikking zal worden gesteld.  

Koppeling Ouderportaal aan Parnassys 
We gaan het Ouderportaal koppelen aan ons centraal 
leerlingadministratiesysteem Parnassys. Technisch is de 
koppeling al voorbereid, het daadwerkelijk omzetten gebeurt 
volgende week. Het grote voordeel is dat het ouderportaal dan 
niet meer elk jaar handmatig ingericht hoeft te worden en dat 
bijvoorbeeld nieuwe ouders automatisch een token en account 
ontvangen. De administratie van uw gegevens staat dan ook 
niet meer in twee systemen, maar alléén in ons centrale 
leerlingadministratiesysteem Parnassys. Dat voorkomt 
afwijkingen en foutjes.  
  
Hoewel de voorbereidingen zorgvuldig zijn gedaan, moet in het 
proces de koppeling ruim 400 keer gemaakt worden, voor elke ouder apart. Als alles loopt zoals 
verwacht, heeft u er geen omkijken naar en merkt u er verder niets van. Echter techniek blijft 
techniek. Mocht de koppeling bij een enkele ouder toch niet perfect verlopen, dan kan het zijn dat 
u even niet meer in het ouderportaal kan. Wij lossen dit zo spoedig mogelijk op en rekenen op uw 
begrip.  
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Leren rekenen met Plezier! “Welke hoort 
erbij?” 
In de vorige nieuwsbrief hebben we deze tijdelijke 
rubriek geïntroduceerd. De Zilveren Maan kiest ervoor 
bij leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen 
gebruiken te gaan werken met afwisselende 
rekenspellen, geschikt voor de onder-, boven- en 
middenbouw ter aanvulling op de lesmethodes.  
 
Deze nieuwsbrief staat het Spel “Welke hoort erbij? “ in 
het zonnetje. De jongste leerlingen in groep 1,2 en 3  
oefenen met de namen van de getallen 1 tot en met 10 
en in het zien welk getal uit deze getallenreeks steeds 

ontbreekt. Spelenderwijs leren ze de volgorde van de getallen in de getallenrij 1 tot en met 10.  
 
Rekenspellen zijn niet zomaar gekozen: de toegevoegde waarde is dat zij juist specifiek geschikt 
zijn om in te zetten in het rekenonderwijs: 

• Ze dragen bij aan specifieke rekendoelen als getalbegrip, bewerkingen, logisch denken en 
redeneren of ruimtelijk oriëntatie. 

• Ze kennen eenvoudige en beperkte spelregels, werken gericht aan de rekendoelen en 
duren niet lang.  

• Ze zijn wat materiaal betreft geschikt voor een klas met leerlingen en te spelen door kleine 
groepjes kinderen, tweetallen en soms individueel.  

• Ze zijn getest door leerlingen en leerkrachten en positief beoordeeld als zinvolle bijdrage 
voor de rekenles.  

• Bij vaker spelen worden de kinderen beter en sneller in rekenen, vergroten ze hun inzicht 
en helpt het hun zoeken naar nieuwe reken- en denkstrategieën en deze ook toe te passen. 

 
 

∞ 


