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

sNieuwsbrief 15 november 2022 

Van de directie 
 
Vooraf nog even een reminder: morgen woensdag 16 
november hebben de leerlingen vrij, dan hebben we 
een studiedag op school. We gaan het dan hebben over 
het Effectieve Directe Instructiemodel, over onze 
methode voor sociale en emotionele ontwikkeling en 
over taal en spelling. Donderdag de zeventiende   
verwachten we iedereen weer op school. 
  
Afgelopen vrijdag was de eerste Open Ochtend van dit 
jaar. Op alle drie de scholen konden geïnteresseerde 
ouders langskomen. We hebben deze ochtend vijftien 
gezinnen kunnen rondleiden. Een mooi resultaat, nu 

maar hopen dat ze zich ook inschrijven      . Zeventien 
maart volgend jaar is de volgende Open Ochtend 
gepland.  
  
We gaan komende maanden weer een drukke maar gezellige periode tegemoet. Inmiddels is 
Sinterklaas in het land. De school is heel mooi versierd door ouders en teamleden. Dank daarvoor, 
het ziet er prachtig uit! Na het Sinterklaasfeest is er de kerstperiode gevolgd door de 
kerstvakantie. In januari zal de sollicitatiecommissie de tweede ronde voor de zoektocht naar een 
directeur voor de Zilveren Maan weer opstarten. Tot er een nieuwe opvolger is, zal ik als interim 
directeur aangesteld blijven, met ondersteuning van Floor en het team. 

Vrijwillige ouderbijdrage en TSO bijdrage  
 
Begin oktober hebben wij u een verzoek gestuurd voor een vrijwillige TSO bijdrage van € 18,- per 
leerling. Anderhalve maand later zijn we blij dat 38% van de ouders ons deze vrijwillige bijdrage 
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gegund heeft. De bijdrage is cruciaal voor het Zilveren Maan team om de vrijwilligers een 
welverdiende vergoeding te kunnen betalen. Dankzij deze vrijwilligers is het mogelijk de 
combinatie van lunch in de klas met de leerkracht, een half uur buiten spelen voor de leerlingen 
voor of na de lunch én een half uur pauze voor de leerkracht logistiek te organiseren. Wij zijn dan 
ook erg blij dat bijna 40% aan ons verzoek gehoor heeft gegeven, maar hopen ook heel erg dat er 
onder de ruim 60% van de ouders, die nog niet heeft bijgedragen, nog ouders zijn die willen 
helpen deze belangrijke TSO dienst in de lucht te houden. U kunt onder deze link de brief met QR-
code vinden waarmee u gemakkelijk in de Ideal-omgeving terechtkomt en een vrijwillige bijdrage 
kunt doen. We hebben het bedrag open gelaten. Dat kunt met behulp van de tabel in deze brief 
zelf invullen. We zijn blij met iedere bijdrage! 
 

OR bericht ouderbijdrage 

 
Begin oktober heeft de OR alle ouders het verzoek gemaild de jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage a € 35,- per leerling voor dit schooljaar over te 
maken. De bijdrage is ook dit jaar weer hard nodig om evenementen zoals 

het sinterklaas- en kerstfeest de komende periode leuk in te vullen. Maar ook tal van andere 
evenementen, de bibliotheek, entreegeld voor excursies en uitstapjes en luizenzakken 
bijvoorbeeld, worden van uw ouderbijdrage betaald. Op dit moment is de vrijwillige ouderbijdrage 
voor 40% van de leerlingen overgemaakt. Helaas is dit te weinig om hetzelfde aanbod aan leuke 
activiteiten en evenementen in stand te kunnen houden. Daarom hopen we dat meer ouders de 
ouderbijdrage willen betalen. In de herinneringsbrief van de OR vindt u de instructies om deze 
belangrijke vrijwillige bijdrage over te maken zoals een OR bijdrage 22-23-betaallink. Helpt u mee 
alle leuke activiteiten in stand te houden? 

Sinterklaas! 
 
Sinterklaas is weer op school. De onderbouw leerlingen zijn weer super enthousiast en intens 
nieuwsgierig. Ze kijken gezellig samen het Sinterklaasjournaal in de klas. In de bovenbouw gaat het 
er heel anders aan toe. Daar worden er lootjes getrokken en gaan de leerlingen aan de slag met 
surprises en gedichten. De prachtige versiering in de school draagt enorm bij aan de gezellige 

sfeer. Zin om zelf ook eens te kijken wat voor mooie wending het 
Sinterklaasjournaal dit jaar aan het Sinterklaasverhaal gegeven 
heeft? Bezoek dan de site van het Sinterklaasjournaal. Deze staat 

vol video’s, spelletjes, verhalen, podcasts 
en liedjes. Sinterklaas kan zelfs gemaild 
worden. Het houdt de ‘believers’ 
natuurlijk enorm bezig. 

https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/543260/brief_vr_TSO_2022.pdf
https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/543259/OR%20bijdrage%2022-23%20herinnering.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lopk0xVCZ4zSeK2b5Kj6hWu1IfbHWgje
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/
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Even voorstellen… 
 

FABIËNNE HEIJNS 
Wellicht hebben jullie mij al eens gezien, maar bij deze zal ik mezelf 
even voorstellen! Mijn naam is Fabiënne Heijns. Ik ben 23 jaar oud 
en kom uit Langeraar. Ik ben een vierdejaars pabo-student van de 
Haagse Hogeschool en loop dit jaar stage in groep 8 bij meester 
Marc. Ik ben het hele jaar aanwezig op de maandag en dinsdag en 
zal de groep ook voor 6 weken volledig overnemen in mijn 
eindstage (LIO). We zijn het jaar al ontzettend goed gestart en ik 
kijk dan ook echt uit naar de rest van het schooljaar. Ik hoop een 
goede bijdrage te kunnen leveren aan het Zilveren Maan-team en 
natuurlijk de kinderen veel te kunnen leren, zodat we er met zijn 
allen een zeer geslaagd jaar van kunnen maken! 
 

 
ONS TSO OVERBLIJF TEAM: ADA, YOLANDA EN ANNA 

Graag stellen wij aan u voor ( op verzoek zonder foto      ): de medewerkers van de TSO. Deze drie 
dames staan vier dagen per week tussen 11.30 en 13.00 uur op ons schoolplein en het veld zodat 
alle leerkrachten een half uur pauze hebben. Ze houden toezicht, houden een praatje met de 
kinderen en bouwen zo een band op tijdens dit dagelijkse contact. 
 
Ada: Ada is al lange tijd werkzaam op onze school. Eerst vele jaren als overblijfmedewerker vanuit 
Polderpret en nu als TSO-medewerker vanuit de school. We kennen Ada als trouwe en vrolijke 
vrouw die graag contact maakt met alle kinderen. 
 
Jolanda: Jolanda werkt al een aantal jaren samen met Ada als TSO medewerker. Ze hebben veel 
plezier met elkaar en met de kinderen. Jolanda is altijd goedlachs en zorgt graag voor een prettige 
sfeer. 
 
Anna: Anna is sinds dit schooljaar nieuw als TSO medewerker op De Zilveren Maan. Zij heeft al vele 
jaren ervaring als overblijfmedewerker op een van onze buurscholen. Anna maakt prettig contact 
met de kinderen en zorgt voor een vrolijke noot. 
 
De Zilveren Maan is blij met de inzet van deze drie dames. 



 

 
4 

 

 

 

Waar kan je terecht als het financieel even lastig is? 
 

De economie is uit balans. Iedereen heeft hier last van. Gelukkig hebben we in Nieuwkoop niet te 
kampen met de grootstedelijke problematiek. Maar ook in ons dorp zijn er steeds meer inwoners 
die het financieel (te) lastig krijgen.  
 
Wat kan de gemeente Nieuwkoop voor u betekenen? 
We hebben hieronder kort wat suggestie voor u op een rij gezet waar u in ons dorp terecht zou 
kunnen voor ondersteuning. Er is niet één aanspreekpunt maar er zijn verschillende loketten met 
verschillende opties. Het beste advies dat wij u kunnen geven is contact op te nemen met een  
SchuldHulpMaatje als de situatie ernstig dreigt te worden en met de Helpdesk Geldzaken in 
Alphen aan den Rijn. Zij verzorgen ook de ondersteuning voor inwoners van gemeente 
Nieuwkoop.  
 
Ter inspiratie hebben we voor u een aantal belangrijke loketten geselecteerd die veel voor u 
kunnen betekenen. Klikt u op de link voor meer informatie.   
 
Regelingen voor lage inkomens 

• Wat kunt u doen als u de jaarlijkse gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? 

https://www.nieuwkoop.nl/regelingen-voor-lage-inkomens
https://www.nieuwkoop.nl/gemeentebelastingen
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• Wat als u onverwachts hoge kosten moet maken? 

• Bijdrage in de schoolkosten 
 
SchuldHulpMaatje 
Maakt u zich zorgen over geld of heeft u (beginnende) schulden? SchuldHulpMaatje kan daarbij 
ondersteunen. Samen met een Maatje gaat u aan de slag om uw geldzaken op orde te brengen. Ze 
helpen bij het voorkomen van schulden en bieden steun als u in de schuldsanering zit. Ook geven 
ze advies over hoe u schulden in de toekomst kunt voorkomen. Schuldhulpmaatje begeleidt ook 
jongeren die moeite hebben om hun geldzaken op orde te houden. 
Voor meer informatie of hulp belt u met SchuldHulpMaatje via telefoonnummer 06 21 30 21 84 of 
kijk op de website www.schuldhulpmaatje.nl/nieuwkoop.nl 
 
Gratis hulp en advies 
Om u te helpen bij geldproblemen of om geldproblemen te voorkomen, kunt u met al uw vragen 
terecht bij de Helpdesk Geldzaken in Alphen aan den Rijn. Zij geven gratis hulp en advies bij: 

• al uw vragen over geld; 

• hoe u geld kunt besparen; 

• het voorkomen van geldzorgen; 

• snel inzicht in uw inkomsten en uitgaven; 

• en hulp bij het aanvragen van toeslagen en regelingen. 
Ga naar Helpdesk Geldzaken voor gratis advies en stuur een bericht. De helpdesk neemt dan 
binnen 2 werkdagen contact met u op. Voor ondernemers is er ook een klankbord 
 
Voedselbank 
Heeft u na het betalen van uw vaste lasten geen geld over om eten te kopen? Dan komt u mogelijk 
in aanmerking voor een voedselpakket van de Voedselbank. De Voedselbank deelt 
voedselpakketten uit aan mensen in nood. Op de website van de voedselbank kunt u zien of u in 
aanmerking komt voor hulp van de voedselbank. 
 
Stichting leergeld 
In de gemeente Nieuwkoop biedt Stichting Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen 
een Kindpakket met onderstaande voorzieningen aan. Maak uw keuze, lees de voorwaarden en 
dien een aanvraag in voor bijvoorbeeld een fiets, computer, verjaardagsbox of dagje uit. 
 

https://www.nieuwkoop.nl/individuele-bijzondere-bijstand
https://www.nieuwkoop.nl/een-bijdrage-in-de-schoolkosten
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/nieuwkoop/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/nieuwkoop/
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_inkomen/Hulp_bij_geldzaken/Helpdesk_Geldzaken?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=helpdeskgeldzaken
https://ondernemersklankbord.nl/regios/regioteam-rijnland/
https://www.nieuwkoop.nl/voedselbank
https://www.voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket/
https://www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop/
https://www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop/
https://www.elkkinddoetmee.nl/nieuwkoop/

