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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 mei 2022 

 Color Run 
 
Deze mooie foto’s van de sportdagen wilden we u 
niet onthouden. De kinderen hebben genoten en 
wij van hen. Vanwege de regen zijn tijdens de 
sportdagen wat noodzakelijke programma 
aanpassingen geweest. De organisatie en alle 
vrijwilligers die geholpen hebben deze dagen tot 

een succes te maken hebben dit zeer soepel 
opgevangen. Ook alle ouders hebben hier 
fantastisch aan meegewerkt.  
 
We kijken terug op zeer geslaagde dagen! 
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Wordt uw kind volgend schooljaar 4 of 
bent u naar Nieuwkoop verhuisd? We 

maken graag met uw kennis. 
 Zie onze website voor meer informatie 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/nieuwe-ouders
https://www.obsdezilverenmaan.nl/nieuwe-ouders
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Eindtoets uitslag 
 
Onze groep acht leerlingen hebben dit jaar goede resultaten 
gehaald bij de Eindtoets. De gemiddelde score van de 
leerlingen van  de Zilveren Maan vergeleken we met het 
landelijk gemiddelde van dit jaar. Met een schoolstandaard- 
score van 536,9 lag het resultaat dit jaar ruim boven het 
landelijk gemiddelde van 534,8. De standaardscore is 
gebaseerd op de prestaties van de leerling op de onderdelen 
taal en rekenen.  
 
Het rekenen ging de leerlingen dit jaar erg goed af, slechts 
15% van de scholen scoorde hoger.  
 
Het onderdeel wereldoriëntatie is optioneel en telt niet mee in de formele eindscore. Toch kiest 
de Zilveren Maan ervoor dit onderdeel jaarlijks mee te nemen in de eindtoets. Naast rekenen en 
taal is een brede algemene ontwikkeling een belangrijk basis voor de toekomst. Traditioneel liggen 
de scores voor het onderdeel wereldoriëntatie hoog bij de Zilveren Maan. Ook dit jaar scoorde 
slechts 17% van de scholen hoger. Een mooi resultaat.  
 
De adviesgesprekken voor de schoolkeuze na De Zilveren Maan zijn inmiddels afgerond.  

Jongens 7-8 Vice Kampioen! 
Woensdag 18 mei streden op het veld van de Alphense voetbalvereniging Alphia de beste 
voetbalteams van de scholen in onze regio om een plek in de districtsfinale. In deze KNVB 
schoolvoetbaltoernooi regiofinale werden zo’n 300 leerlingen aangemoedigd door vele ouders en 
leerkrachten. Op deze zonnige middag hebben ze er samen een geweldig sportief evenement van 
gemaakt.  
 
De organisatie constateerde dat het niveau heel hoog lag. Onze jongens moesten dan ook flink aan 
de bak. In een zinderende halve finale hebben ze uiteindelijk met penalty’s de wedstrijd 
gewonnen. In de finale waren ze technisch het beste team en konden ze de tegenstander, Al 
Qalam uit Gouda, goed onder druk zetten. Met twee schoten op de lat van Twan en Nout waren ze 
de bovenliggende partij. Al Qalam wist toch in de counter een goal te maken en bij die stand bleef 
het: 0-1. Een hele knappe eervolle tweede plaats!  
 
De meisje van groep 5-6 staat nog een spannend toernooi te wachten. Zij spelen woensdag 1 juni 
in de districtsfinale in Oud Beijerland 
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Rots en watertraining 
Na de zomervakantie gaan de huidige groep 8 leerlingen naar het voortgezet onderwijs.. Dat gaat 
ongetwijfeld een geweldige tijd worden, dat gunnen we alle leerlingen enorm. Maar soms kan het 
ook best een spannende periode zijn. Bij het opstarten is het altijd even wennen aan een nieuwe 
omgeving en nieuwe klasgenoten en leraren. Daarom geven we in deze nieuwsbrief graag 
aandacht aan het aanbod van Droom Kind coaching.  

 
 

Wedstrijd zonnebloem kweken 
Gemeente Nieuwkoop organiseert een zonnebloemwedstrijd 
waar alle leerlingen aan mee kunnen doen. Voor vijf september 
kunnen de deelnemers de hoogte van hun zonnebloem 
doorgeven met een foto of filmpje. Er zijn hele leuke prijzen te 
winnen. Doe je ook mee?? 

                                     Zonnebloemwedstrijd  

Lees in deze zonnebloemwedstrijd bijlage meer details en wat 
je precies moet doen.  

 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/539368/Zonnebloemwedstrijd-flyer.pdf
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Koppeling Ouderportaal Parnassys gelukt 
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat het 
Ouderportaal gekoppeld wordt aan het centrale 
leerlingadministratiesysteem Parnassys. Alle 
records in deze database worden nu elke nacht 
geüpdatet vanuit het centrale systeem. U heeft 
ongetwijfeld al gezien dat de gegevens van uw 
account nu exact de (formele) gegevens zijn die u 
bij inschrijving van uw kind(eren) aan de Zilveren 
Maan opgegeven heeft. Informatie in het 
Ouderportaal zoals gesprekken, fotoalbums, 

kalenders, nieuws, etc. zijn keurig overgezet, gekoppeld en intact gebleven.  
 
Er zijn in dit project nog drie zaken waarvoor wij uw aandacht vragen: 
 
1 Updaten van uw accountgegevens 
Het kan zijn dat uw gegevens op detailniveau nog geüpdatet moeten worden. In de loop der jaren 
verandert er wel eens een telefoonnummer of mailadres en dat is mogelijk niet altijd doorgegeven 
en/of doorgevoerd in de centrale administratie. Mocht dat zo zijn werkt u dan uw 
accountgegevens in het Ouderportaal s.v.p. even bij. Wij ontvangen dan bericht en zullen de 
centrale leerlingadministratie verzoeken deze door te voeren in Parnassys. Na de eerstvolgende 
synchronisatie staan uw gegeven dan ook weer goed in het Ouderportaal.  
 
2 Samengestelde gezinnen 
Samengestelde gezinnen waarbij kinderen verschillende vaders hebben kunnen niet meer onder 
één account worden geregistreerd. Dat komt omdat het in Nederland zo is geregeld dat de 
juridische ouders de wettelijke familie zijn van het kind. Dat hoeven niet altijd de biologische 
ouders te zijn, denk bijvoorbeeld aan adoptie. In Parnassys (en het Ouderportaal) kunnen maar 
twee ouders/verzorgers voor één kind geregistreerd worden. Een derde kan het systeem niet aan 
omdat dan bijvoorbeeld de AVG niet meer te borgen is. Dan zou men immers ook de informatie 
over kinderen waarvoor men niet de ouderschapsstatus heeft, kunnen zien. Daarom ontkomen we 
er niet aan een dubbel account te maken in Parnassys (en daarmee dus ook in ons hieraan 
gekoppelde Ouderportaal). Alleen zo is te borgen dat per kind alleen de ouders/verzorgers 
gekoppeld zijn die juridisch de wettelijke familie van het kind zijn.  
Gescheiden ouders die apart naar rapportbesprekingen willen, kunnen dat wel aangeven in het 
systeem.  
 
Wie wil dat zijn/ haar “nieuwe” partner die geen biologische ouder én geen juridische 
ouder/verzorger is, toch de informatie uit het Ouderportaal krijgt, kan er eventueel voor kiezen 
zijn/haar accountgegevens te delen. Dit is echter een persoonlijke keuze waar wij als school op 
geen enkele manier een rol in kunnen spelen of verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden.  
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3 partner account  
Bij de koppeling zijn er veel partners, of juridische ouders/ verzorgers, in Parnassys gevonden die 
er nog niet voor gekozen hebben een account aan te maken in het Ouderportaal. Door de 
koppeling wordt nu automatisch voor beide juridische ouders een account gemaakt. Wij gaan 
binnenkort alle juridische ouders die tot nu toe nog geen account hebben aangemaakt in het 
Ouderportaal, éénmalig hun accountgegevens sturen. Daarmee stellen we hen graag ook in staat 
zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken te blijven bij hun kinderen. Ouderportaal is een 
cruciaal communicatiekanaal voor tal van zaken als nieuws, groeps- en persoonlijke berichten met 
de leerkracht(en) van uw kind, ziek- en verlofmeldingen, rapportbesprekingen, fotoalbums en nog 
veel meer. Wij hopen op uw begrip en rekenen erop dat u aangesloten bent/blijft.  
 

Open Hockey training 1 juni 
Na drie geslaagde hockey clinics tijdens de sportdagen organiseert HC Nieuwkoop als follow up 
open trainingen op 1 juni. De flyers hangen al op school, de open training is gericht op jongens van 
4-14 en meisjes van 4-10 jaar. 
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Ontruiming 
Na ruim 2 1/2 jaar hebben we dinsdag 17 mei weer eens een brandoefening gedaan op school. Wij 
vinden het heel belangrijk dat de kinderen weten wat je moet doen in geval van een calamiteit. 
Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerkrachten weten hoe de gang van zaken is.   
Voorafgaan aan deze dag is in de klas alles goed besproken: Hoe weet je dat we gaan ontruimen? 
Wat moeten we dan doen? Hoe verlaten we de school? Waar verzamelen we?  
Rond 9.00 uur was het zover, het signaal werd gegeven en ieder kind zocht zijn brandmaatje op en 
liep rustig achter de leerkracht aan naar buiten, eerst naar het schoolplein (hier kan de leerkracht 
kijken of alle kinderen mee naar buiten zijn gegaan) en daarna naar de verzamelplaats bij de 
fietsenrekken tegenover de voetbalvelden.  
Alsof we dit nog regelmatig hebben geoefend, verliep het als een geoliede machine. Vlot, maar 
vooral ook erg rustig was de school in 9.36 min ontruimd. Hierna kon iedereen weer terug naar de 
klas.  
Voor de zomervakantie hebben we nog één grote ontruiming, dit is een oefening met alle scholen 
en Polderpret. Dan zal ook het algemene alarm afgaan. Een hele happening om te zien hoe er 
1000 kinderen en leerkrachten op goede wijze het gebouw verlaten.  
  

 

AVG 
Ouders en verzorgers die het Zilveren Maan AVG 
toestemmingsformulier nog niet hebben ingevuld 
hebben deze week via het Ouderportaal een 
herinnering gehad. Wij vinden dit een belangrijk 
onderwerp dat we graag goed met u afgesproken 
hebben. Het toestemmingsformulier hoeft u maar 
één keer in te vullen gedurende de tijd dat uw 
kinderen bij ons op school zitten. Indien u dit wenst kunt u zelf wijzigingen aanbrengen wanneer u 
wilt. Zo zijn we altijd up-to-date. Vult u het formulier s.v.p. even in als u dit nog niet gedaan heeft? 
 


