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

Nieuwsbrief 24 augustus ’22 

Welkom allemaal! 
 
Na een zinderende, zonovergoten zomervakantie 

(was het bij u ook zo warm? )was het afgelopen 
maandag weer terug naar normaal. De eerste 
week zit er bijna op. De leerlingen hebben 
honderduit verteld wat ze afgelopen 
zomervakantie allemaal hebben gedaan. De 
nieuwe start met een andere juf of meester, 
nieuwe vakken en een nieuw plekje in de klas 
verliep soepel. Dat maakt het extra leuk om aan 
een nieuw jaar te beginnen.  
 
Een speciaal welkom ook voor onze nieuwe 
Oekraïense en Chinese leerling(en).  
 
Zoals u weet speelt het lerarentekort ook De 
Zilveren Maan parten. Vooral het regelen van 
vervanging is een uitdaging.  
Gelukkig zijn we er in geslaagd het team weer 
compleet te maken en kunnen we er ook dit  
dit jaar weer voor zorgen dat alle leerlingen een  
leerzaam en gezellig schooljaar beleven.  
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We wensen de kinderen, hun ouders/verzorgers en alle bij het team betrokken medewerkers van 
binnen en buiten de Zilveren Maan een leerzaam, vrolijk en gezellig schooljaar toe! 

Interim directeur Rogier 
 

Rogier Levy, onze interim-directeur tijdens de coronaperiode, 
neemt ook nu weer tijdelijk voor twee dagen in de week de 
directierol voor zijn rekening.  Rogier is er op maandag en 
woensdag. Op donderdag en vrijdag is Floor van Joolingen voor 
ouders het aanspreekpunt voor directiezaken. 
 
Het is de bedoeling dat er op zo’n kort mogelijke termijn een 
vervangende directeur/ directrice gevonden wordt, zodat deze 
rol weer fulltime vervuld kan worden. De werving is in volle 
gang. Omdat het aantal kandidaten in deze krappe arbeidsmarkt 

beperkt is en de posities bij het start van het schooljaar zijn verdeeld, zal dit naar verwachting nog 
iets meer tijd vergen dan we graag hadden gezien. We rekenen op uw begrip.   

Even voorstellen: Eliza Amling 
 
Via de ouderportaal app is er al flink gecommuniceerd deze week en hebben de ouders 
waarschijnlijk al kennisgemaakt met de nieuwe leerkrachten en stagiaires. De komende 
nieuwsbrieven stellen de nieuwe leerkrachten en stagiaires zich ook graag in onze nieuwsbrief 
even aan u voor. Onze nieuwe collega Eliza Amling bijt het spits af.  
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Groep 1a leerkracht 
Bij deze stel ik me graag even voor. Ik ben Eliza Amling, ik ben 21 jaar. 
 Ik woon in Nieuwkoop en ben vanaf komend schooljaar fulltime werkzaam op 
de Zilveren Maan. Ik ben vers van de PABO met een specialisatie in de 
onderbouw. Tijdens mijn opleiding heb ik een jaar met veel plezier in de 
onderbouw van de Zilveren Maan stagegelopen, ik ken de school dus al vrij 
goed. 
 
Buiten schooltijd hou ik me graag bezig met schilderen en je kunt me vaak op de 
dijk vinden met mijn hond. Ik ben dol op musea en dansen en hoop deze 
creativiteit ook in mijn onderwijs te laten terugkomen. Ik kijk er enorm naar uit 
om 1-2 A te gaan draaien! 
Tot snel! 
Eliza 

Belangrijke data 
 
Op vrijdag 2 september ontvangen alle kinderen een jaarplanner waarin de belangrijke data van 
het nieuwe schooljaar staan. De agenda in het Ouderportaal en op de website worden hier snel op 
bijgewerkt. Voor de komende weken geven we u alvast de belangrijkste activiteiten even door: 

• 6 en 8 september: kennismakingsgesprek / oudervertelavond  voor de groepen 1 t/m 7.  U 
ontvangt een uitnodiging  

• 9 september: schoolreis groepen 1-7 

• 13 september: groep 8 vertrekt naar Texel 

• 16 september: groep 8 komt thuis 

Schoolreis 
 
In de nieuwsbrief van 9 juni kunt u lezen dat groep 1-2 naar de Speeltuin in Nieuwkoop gaat, groep 
3-4 naar de Linnaeushof, en groep 5-6 naar het Zuiderzeemuseum.  
Voor de bijdrage á € 12,50 per leerling voor groep 1-2 en € 22,50 per leerling voor de overige 
groepen heeft uw zoon/dochter vorig schooljaar een betaalverzoek ontvangen van de leerkracht. 
Dit betrof een briefje met het bedrag en rekeningnummer en de mogelijkheden voor contante 
betaling, of een betaling in termijnen. Mocht de bijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt, dan 
hopen wij dat u deze alsnog wilt voldoen. Ook dit jaar hebben we erop ingezet de kosten van het 
schoolreisje zo laag mogelijk te houden. De bijdrage is uiteraard vrijwillig maar wel heel belangrijk 
om het schoolreisje financieel haalbaar te maken. 

   

Groep 7 ? 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/539573/Nieuwsbrief-9-juni-2022.pdf
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Groep 7 schoolreis wordt nog uitgezocht.  
 
We kregen deze week het bericht dat het door de lage waterstanden op Tiengemeten te droog is 
voor het schoolreisje. De modderglijbaan ligt er uitgedroogd bij en in het water dat er nog staat is 
blauwalg geconstateerd. We zoeken naar een alternatief. We kijken naar een andere locatie op 
dezelfde datum of gaan later dit schooljaar, als de omstandigheden weer normaal zijn, naar 
Tiengemeten. De leerkrachten van groep 7 houden de ouders op de hoogte.  

Schoolmaterialen 
 
Vanaf groep drie krijgen onze leerlingen onder andere een goede vulpen, een schaar, 
kleurpotloden en een liniaal. Sommige materialen moeten regelmatig worden vervangen. De 
school is hiervoor verantwoordelijk. Het gebeurt soms dat kinderen materialen kwijtmaken of 
vernielen. In dat geval wordt er een bijdrage van de ouders gevraagd.  
Een nieuwe vulpen kost € 10,00. 

Bibliotheek 
 
Nog even en onze bibliotheek gaat weer open. Ouders en leerkrachten zijn in het begin van het 
schooljaar eerst bezig met het schoonmaken van alle boeken en nieuwe titels in het 
uitleensysteem te zetten. Ook moet elk jaar het uitleensysteem weer opnieuw ingeregeld worden.  
Dat is altijd weer heel veel werk. We zijn ontzettend blij met het enthousiasme waarmee onze 
bibliotheek wordt onderhouden. We willen de ouders en leerkrachten die al dit werk achter de 
schermen doen hartelijk bedanken. 

Snoepafspraken en fruitdag 
 
Hoe zat het ook alweer met de afspraken over snoep en fruit die we vorig jaar hebben gemaakt?  
Aan het begin van het schooljaar is het een goed moment deze nog even voor u op een rij te 
zetten. 
 
Lunchpauze 

In de klas wordt onder toezicht van de leerkracht gedurende 
vijftien minuten gegeten en gedronken. Omdat jonge 
kinderen vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen, wordt 
de lunchtijd voor deze groep soms wat verlengd. Tijdens het 
eten wordt gezorgd voor een rustige en ontspannen sfeer. De 
kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Wij willen 
graag dat dit een gezonde maaltijd is en vragen u daarom 
geen snoep, chips of koek in de lunchtrommel te doen. Ons 
idee is dat kinderen best tot 14.30 uur kunnen wachten met 
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iets te snoepen. Geef vooral niet te veel mee. Om de afvalberg te beperken is het wenselijk dat de 
kinderen drinken in een beker meenemen. 
 
Kleine pauze 
Voor het pauzehapje vragen wij u fruit, rauwkost, een stoepstengel, een 
cracker, een rijstwafel, een stukje kaas of een gezonde koek mee te geven. 
‘Gezonde koeken’ zijn koeken met minder calorieën, suiker, vetten en zout. 
Woensdag is het fruitdag, dus dan mogen er geen koeken meegegeven 
worden.  
 
Traktaties  
Traktaties vormen een uitzondering op het voedingsbeleid. 
De traktatie hoeft niet meer verpakt te zijn (zoals tijdens de 
coronamaatregelen). Gezonde traktaties zijn wenselijk, 
maar iets te snoepen mag ook. Wij willen u vragen het 
daarbij te laten en geen extra traktatie in de vorm van een 
klein cadeautje uit te laten delen. 
 
Als kinderen toch snoep, chips en koeken meebrengen voor 
de lunch, kunnen we ze een briefje, met daarin nog een keer het voedingsbeleid uitgelegd in hun 
trommel meegeven naar huis. Het lijkt ons verstandig dit rechtstreeks naar ouders te 
communiceren en niet via de kinderen. Als het briefje niet tot voldoende verbetering leidt, gaat de 
leerkracht in contact met de ouders via de mail of gesprek. 
 
We vragen uw medewerking om van deze afspraken een succes te maken! 

Verlofregeling 
 
Bij de verlofaanvragen merken we dat de wettelijke regels waaraan basisscholen en u als 
ouder/verzorger aan moeten voldoen bij enkele ouders niet bekend zijn. Zo zijn er zeer strikte 
regels om verlof buiten de schoolvakanties op te mogen nemen. Dit mag de directie alleen 
goedkeuren als u kunt aantonen dat dit echt niet anders kan en het verlof nooit in de twee weken 
na de zomervakantie valt. Graag maken wij u attent op de verlofregeling, leest u de informatie op 
de overheidssite? 

Vakantie en studiedagen rooster 
 
In de agenda van het Ouderportaal staan ook dit schooljaar weer de vakantie- en studiedagen. 
Tips:  

• u kunt op uw telefoon de Ouderportaal agenda-afspraken per afspraak eenvoudig 
toevoegen aan uw persoonlijke agenda. (knopje rechtsboven in het scherm) 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR77555/2
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR77555/2
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• Wilt u een totaal overzicht? Op onze website staat de agenda met het vakantie- en 
studierooster ook. Selecteer jaar overzicht voor een overzicht over het hele jaar.  

Oproep tennisballen  
 

Op het schoolplein zijn ballen om mee te spelen een klassieker en zeer gewild. De 
leerkrachten van de middenbouw zijn nog op zoek naar tennisballen. Kunt u er een 
(paar) missen? 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 
Ook dit jaar gaan we ons best doen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 
Informatie specifiek over de groep waar uw kind in zit ontvangt u van de leerkracht via het 
Ouderportaal. Nieuw is dat we ook de tweede ouder/verzorger de optie aanbieden een 
account te maken en dus direct aangesloten te zijn op wat er gebeurt in de groep.  
 
Algemene zaken en bredere informatie leest u in deze nieuwsbrief. In principe verschijnt 
de nieuwsbrief tweewekelijks.  
 
In het volgende nummer informeren wij u over 

• de AVG  

• de vrijwillige ouderbijdrage. 

• De vrijwillige bijdrage voor de Tussentijdse SchoolOpvang (TSO). 
 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/indexframework.php?module=calendar&page=year&id=6838&dtm=1661411757

