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Nieuwsbrief 20 september 2022 

Van de directie 
 
Voor u ligt de tweede, uitgebreide, nieuwsbrief. We 
vragen u hierin onder andere aandacht voor de 
lopende Jumbo-actie voor de school voor buiten-
speelmateriaal. Daarnaast nog het verzoek om 
afscheid te nemen bij het hek en contact te zoeken 
via ons Ouderportaal. Binnenkort kunt u van ons de 
Jaarkalender en de bijlagen van de Schoolgids 
ontvangen en kondigen wij vast aan dat er vanaf 1 
oktober nieuw, landelijk, beleid zal gelden in het 
kader van Coronamaatregelen. Wilt u ons ook nog op 
de hoogte brengen, mocht u dat nog niet gedaan 
hebben, of en hoe wij met beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter om kunnen gaan? Naast boven-
genoemde punten staat er nog veel meer informatie 
in deze nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier! 

Jumbo-actie 
 
Ook dit jaar doet 
de OR van de 
Zilveren Maan 
weer mee aan 
de Jumbo actie. 
De jacht op de 
extra 
sponsorvouchers 
is geopend. De 
OR hoopt op 
deze ludieke 
wijze het budget 
aan te kunnen 

vullen om zo nog meer leuke dingen voor onze 
leerlingen te kunnen financieren.  

Verzoekje aan ouders en verzorgers: 
neem afscheid voor het hek 
 
Net als vorig jaar vragen we ouders afscheid van hun kind te nemen in de ronde cirkel voor het 
hek. Daarna gaan de kinderen alleen naar binnen. Als een kind jarig is en een grote traktatie 
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heeft kunnen wij dat zien en mag u uiteraard even mee naar binnen lopen. Ook is er na elke 
vakantie een wenperiode en één week de mogelijkheid om met de kinderen mee naar de klas te 
lopen. Alleen als er echt iets dringends is kunt u natuurlijk de school in en vragen wij u zich even 
te melden bij de hoofdingang. 
 
Bijna iedereen houdt zich daaraan en dat is heel fijn want daardoor starten groepen op tijd op en 
kunnen leerkrachten zich goed focussen op de kinderen. Berichten voor de leerkracht, 
ziekmeldingen en verlofaanvragen zien we graag via het ouderportaal bij de leerkracht 
terechtkomen. Onze leerkrachten kijken heel frequent op het ouderportaal en antwoorden u zo 
snel mogelijk. Helpt u ook het opstarten van de groepen aan het begin van de dag, met name 
voor de jonge leerlingen, rustig en efficiënt te houden?  
 
 

 
 

 
 

Beste ouders,  
        Ook de Ouderraad (OR) is weer gestart dit schooljaar!  

      We kijken terug op een ontzettend leuk schoolreisje voor de groepen een tot 
en met zes. Groep zeven houdt deze nog tegoed! De bieb draait volop dankzij  

         alle hulp bieb-ouders. En natuurlijk hebben we weer veel activiteiten in de planning, zoals 
het sinterklaas- en kerstfeest. In deze nieuwsbrief vindt u ook een berichtje over onze 
deelname aan de Jumbo sponsoractie. Spaart u mee voor leuke nieuwe buitenspeelmaterialen?   
 
Wat kunt u binnenkort van ons ontvangen via het Ouderportaal?   

• Jaarverslag met (financieel) terugblik schooljaar 2021/2022  

• Brief met betaalverzoek voor jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage  

• Meer informatie over onze plannen en activiteiten  
 
Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! 
Stuur een mail naar: or-zilverenmaan@morgenwijzer.nl of spreek een van ons of de andere OR-
leden persoonlijk aan.   
 
Groet van het OR-bestuur, 
Angela Koning Adrienne de Jong Cindy Egberts 

OR-Update 
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Hoe zit het met Corona maatregelen? 
 
Wij merken dat ouders en verzorgers, net als wij, klaar met 
Corona zijn en het liefst het onderwerp niet meer aansnijden. 
Toch waart Corona helaas nog steeds rond en stijgen de 
besmettingen en ziekenhuisopnames. Ook op school hebben 
we de eerste gevallen onder leerlingen en leerkrachten weer 
helaas gesignaleerd.  De landelijke richtlijnen in het algemeen 
kunt u terugvinden als u op het plaatje hiernaast klikt.  
 
Specifiek beleid voor scholen 
De overheid heeft ook landelijk beleid ontwikkelt voor scholen. Dat komt er in het kort op neer dat 
er verschillende niveaus zijn bepaald voor het treffen van maatregelen. Naarmate het aantal 
besmettingen oploopt, wordt meer risico gelopen en worden er meer maatregelen getroffen. 
Dit landelijke beleid is vertaald naar Morgenwijzer-breed beleid. Op schoolniveau maken we nog 
specifieke afspraken per risiconiveau  U moet dan denken aan bijvoorbeeld verzamelplekken, 
routes etc.). Deze Corona-afspraken worden in de MR besproken waarna we ze zullen verspreiden 
onder de ouders. In het kort komt het neer op het gegeven dat de scholen zoveel mogelijk open 
blijven, de cohortering vervalt en dat er sprake zal zijn van 4 scenario's die voor een periode van 
minimaal 2 weken zullen gaan gelden. Exacte informatie volgt nog. Het nieuwe plan zal vanaf 1 
oktober ingaan. 

AVG: laat ons weten of we beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken 
 

In 2021 hebben wij het AVG toestemmingsformulier gedigitaliseerd. Dit 
maakt de complexe registratie van uw persoonlijke voorkeuren waar u 
ons toestemming voor geeft overzichtelijk en beheersbaar.  Zoals u van 
ons gewend bent verfrissen wij elk jaar deze registratie. Dat doen we dit 
jaar door u er attent op te maken dat u in uw Ouderportaal account onder 
uw account (rechtsboven in uw scherm) bij de derde keuzeoptie (Mijn 

Privacy) het “AVG Toestemmingsformulier OBS de Zilveren Maan” kunt vinden. U heeft één 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona
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formulier per kind en kunt dus per kind uw AVG toestemming inregelen. Als u dit formulier opent 
kunt u, indien gewenst, wijzingen aanbrengen. (zie screenshot hieronder) 
 
Ouders/ verzorgers die het AVG toestemmingsformulier nog niet hebben ingevuld 
Nieuwe ouders en ouders die dit formulier de afgelopen jaren 
nog niet hebben ingevuld sturen we op korte termijn via het 
Ouderportaal een verzoek ons te laten weten wat uw wensen ten 
aanzien van de AVG zijn voor uw kind(eren). 
 
Op dit moment is het AVG toestemmingsformulier door 46,7% 
van onze leerlingen ingevuld. Dat is  10 procentpunten meer dan 
een jaar geleden. Toch moeten we constateren dat we voor 53% 
van de leerlingen nog op respons van de ouders wachten. 
Vandaar onze oproep toch even tijd te maken dit belangrijke 
formulier in te vullen. 
 
Hoe zat het ook alweer met de AVG? 
Wie nog eens rustig wil nakijken hoe wij op de Zilveren Maan 
omgaan met de AVG adviseren we dit documentje nog eens door 
te lezen 
 

Jantje beton actie 
 

Spelen is normaal, tenminste dat vinden wij. Het is niet alleen leuk, het is 
gezond en vooral ook magisch. Er is immers niets leukers dan samen met 
vriendjes de wereld ontdekken. Drie op de tien kinderen spelen niet of 
slechts een keer per week buiten. En voor kinderen in kwetsbare 
speelposities is het vaak onmogelijk. Daarom is het gigantisch belangrijk 
voor scholen om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij. 50% van 

de opbrengst is voor de school, en 50% is voor Jantje Beton. Zo zorgen we er samen voor dat meer 
kinderen meer spelen. Deze motivatie voor dit mooie doel ondersteunen wij van harte, daarom 
doen we ook dit jaar weer mee.   
 
Verkoop aan de deur: groep vier tot en met acht hebben het lotenboekje al mee 
Van  14 tot en met 28 september verkopen de leerlingen de lootjes uit het lotenboekje. Ze hebben 
een witte enveloppe mee naar huis gekregen waarin tien machtigingsbriefjes en bedankbriefjes 
zitten. De witte enveloppe met de verkochte (en onverkochte) lootjes moet uiterlijk donderdag 29 
september door de leerling weer ingeleverd worden. Let s.v.p op dat de naam van de leerling op 
de enveloppe staat want leerlingen kunnen leuke prijzen winnen. 
 
 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/541819/AVG%20Toestemmingsverklaring%20OBS%20De%20Zilveren%20Maan%20brief%20versie%2016%20november%202021.pdf
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/541819/AVG%20Toestemmingsverklaring%20OBS%20De%20Zilveren%20Maan%20brief%20versie%2016%20november%202021.pdf
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Online verkoop 
Lootjes kopen kan dit jaar weer op een heel speelse manier online via de actie “TIKKIE! Jij bent 
‘m!” van De Kleine Jantje Beton Loterij. Deze actie duurt van 14 september tot en met 31 oktober 
en maakt het voor u en uw netwerk mogelijk een lot voor onze school te kopen en de link 
eenvoudig te tikken (appen bijvoorbeeld) naar vrienden en bekenden. Koopt u ook een online 
lootje voor onze school? Via een Tikkie jij bent ‘m! appje kun je de hele straat, het hele dorp of de 
hele stad uitnodigen ook een lootje te kopen. Laten we samen heel Nederland aantikken! Klik op 
deze link voor de Tikkie jij bent 'm actie 

Oekraïense en Syrische leerlingen op de Zilveren Maan 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al vermeld dat we 
de eerste vier Oekraïense kinderen hebben mogen 
ontvangen. Het is fijn te zien dat de klasgenoten van 
de Oekraïense leerlingen ze vanaf dag één liefdevol 

hebben ontvangen en dat deze leerlingen de eerste stappen in het Nederlandse onderwijs hebben 
gezet.  
 
Gemeente Nieuwkoop verwacht het komende half jaar dat ook leerlingen met de Syrische 
nationaliteit zich zullen aanmelden. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet duidelijk..  
De directies en IB’ers van de drie Buytewech-basisscholen stemmen onderling af welke groep het 
meest geschikt om de leeringen uit Oekraëne en eventueel Syrië op te vangen.  

Techniek Driedaagse Groep zeven en acht 
 

Op 29 september gaan de kinderen van de groepen zeven en acht 
naar de techniek driedaagse in Mijdrecht. De groepen vertrekken (per 
bus) om 8:00 uur scherp en keren terug tussen 11.30 uur en 12.15 
uur. De leerlingen moeten 07:50, tien minuten voor vertrek aanwezig 
zijn.  
Ze doen mee aan verschillende workshops en maken en ervaren 

diverse vormen van techniek. Er wordt geadviseerd om warme kleiding te dragen en stevige 
schoenen aan te doen. Vanwege de veiligheid  moeten lange haren in een staart en mogen er geen 
sjaals gedragen worden. De kinderen moeten een tas meenemen waarin de gemaakte 
werkstukken kunnen. 
 
Oproep aanvullend vervoer 
We komen nog zeven plekken tekort in de bus en zoeken nog twee auto’s om de leerlingen heen 
en terug naar de techniek driedaagse te brengen. Heeft u kinderen in groep zeven of acht zitten, 
bent u goed verzekerd en heeft u gelegenheid? Neemt u dan even contact op met meester Marc 
of juf Anke.  
 

https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-link
https://mii.io/c/jantje-beton-loterij-link
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U kunt de techniek driedaagse ook zelf beleven! 
Wist u dat u dit grootse techniekfestijn ook zelf kan bezoeken 
en dat u op donderdagavond 29 september van 17.00 tot 
20.30 uur dit techniekfeest ook zelf kunt ervaren? Speciaal 
voor ouders en verzorgers (én alle kinderen) stelt de techniek 
driedaagse haar deuren open tijdens de open avond. Volg 
samen technische workshops, maak kennis met lokale 
technici, laat u verwonderen over technische innovaties en 
ontdek alle mogelijkheden voor toffe technische opleidingen 
in de regio bij de opleidingen- en beroepenmarkt! De techniek 
driedaagse vindt plaats bij Van Vliet Containers, 
Rietwijkeroordweg 33 in Aalsmeer. U kunt parkeren voor de 
deur! 
 
Meer informatie vindt u in de flyer Of op de website:  
Open avond Techniek Driedaagse 2022 
www.technetamstelenvenen.nl 

 

Jaarkalender en bijlagen schoolgids  
 
De komende tijd krijgen alle oudste kinderen van een gezin de jaarkalender en de bijlagen bij de 
schoolgids mee. Dit zijn, in principe, de enige papieren documenten die met de kinderen meegaan 
dit jaar. Alle overige informatie zal verder via het ouderportaal verstuurd worden. We weten 
echter dat ouders het prettig vinden om bovengenoemde informatie, als bewaarversie, op papier 
te krijgen. Vandaar deze uitzondering. 

Pokémon kaarten regels 
 
Graag willen wij iedereen nog even herinneren aan de afspraak die is gemaakt omtrent de  
Pokémon kaarten. Wij begrijpen dat de kinderen het leuk vinden om deze op school te ruilen. Om 
de gelegenheid hiervoor te bieden, mogen de kinderen deze alleen buiten, op het schoolplein, 
ruilen. Mocht er onenigheid ontstaan bij het ruilen, dan is dit iets voor de kinderen zelf om op te 
lossen. Wij raden aan om bijzondere kaarten thuis te laten 

https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/541814/Flyer%20Open%20Avond%20Techniek%20Driedaagse%2029.09.2022.pdf
https://technetamstelenvenen.nl/
https://technetamstelenvenen.nl/
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Geslaagde superleuke schoolreisjes 
 
Wij hopen dat u ook thuis de enthousiaste verhalen van de geslaagde schoolreisjes hebt 
meegekregen. De groepen drie tot en met zes kijken terug op een leuke geslaagde dag op locatie. 
De groepen een en twee hebben letterlijk een reisje door de school gemaakt, daar zij niet terecht 
konden bij hun bestemming. In het voorjaar gaan ze alsnog naar speeltuin Zuideinde.  
De leerkrachten vinden het altijd fijn om met de groep het nieuwe schooljaar ontspannen en met 
een leuke schoolreis te beginnen. We willen graag alle ouders en vrijwilligers die hebben geholpen 
ook langs deze weg heel erg bedanken.  Ongetwijfeld heeft u via het ouderportaal al foto’s en 
verhalen ontvangen, toch willen we een kleine collage van deze dag u niet onthouden. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Groep zeven, die traditioneel naar het modderspektakel de Tiengemeten gaat, 
moet nog even tot het late voorjaar/ begin van de zomer wachten wanneer de waterstand 
weer op niveau is, de blauwalg verdwenen is en de temperatuur weer lekker aangenaam is.  
Groep acht hebben we deze week uitgezwaaid naar het Texelkamp. We zien al enthousiaste 
verslagen en mooie foto’s binnen komen. De volgende nieuwsbrief volgt een korte impressie. 


