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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 januari 2023 
 

Van de directie 
 
De kerstvakantie ligt alweer twee weken achter ons 
en we zijn het nieuwe jaar voortvarend gestart. De 
kinderen werken hard aan de cito toetsen want het 
eerste rapport van dit schooljaar komt eraan. Het 
team van de Zilveren Maan besteedt de komende 
periode veel tijd aan het analyseren van de leer-
opbrengsten van de leerlingen. Deze worden voor uw 
kind(eren) met u besproken in de oudergesprekken 
die in februari plaatsvinden. In deze nieuwsbrief 
maakt u ook kennis met onze nieuwe collega’s 
Michèle, Kim. Het bestuur heeft in het kader van de 
werving voor een nieuwe directeur de hulp van een 
gespecialiseerd bureau ingeroepen. In samenwerking 
met het team en de MR gaan zij op zoek naar een 
nieuwe directeur. Laten we hopen dat dit vruchten 
afwerpt en we op afzienbare termijn ook deze nieuwe 
collega mogen verwelkomen in ons team. 
 
REMINDER: we merken soms dat ouders er vanuit 
gaan dat als een broer of zus al op school zit, de 
aanmelding van een jongere broer of zus ‘automatisch’ gaat. Dat is niet zo… Wilt u, mocht u dat 
nog niet gedaan hebben, een driejarig broertje of zusje bij ons aanmelden? Dat kan eenvoudig 
door op de blauwe knop boven ‘Aanmeldformulier nieuwe leerling’ te klikken. 
 
Tot slot van mijn stukje graag nog uw aandacht voor het volgende: Op het Schootanker ontstaan 
soms ‘gevaarlijke’ of overlast veroorzakende (verkeers)situaties voor leerlingen (en ouders) door 
‘onhandig’ geparkeerde auto’s of ouders die haast hebben en (te) snel wegrijden en daarbij bijna 
fietsers of voetgangers aanrijden. Er wordt ook door de politie en handhaving gecontroleerd. 
Vanmorgen (23-1) heb ik ook even poolshoogte genomen. Het was rustig gelukkig, maar ik zag wel 
een auto náást meerdere lege parkeervakken staan, pal voor twee voordeuren van bewoners 
aldaar. Dat is toch niet de bedoeling! Uw zoon/dochter daar wegbrengen is geen probleem maar 
wilt u dan wel in de vakken parkeren en rustig rijden? Dit geldt ook voor de grote parkeerplaats en 
de ‘Kiss and Ride’ plaats. Op de ‘Kiss and Ride’ plaats staan soms ook auto’s geparkeerd. Dat is niet 
de bedoeling. De politie en handhaving kunnen daar een bekeuring voor geven… Dat lijkt mij 
zonde van het geld. Wilt u hier ook weer even scherp op letten? Alvast dank
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Even voorstellen Michèle, Claire 
 
Na de kerstvakantie is ons team versterkt met maar liefst drie nieuwe fijne collega’s. Ze stellen 
zich graag even aan u voor. 
 

Michèlle van der Meer: leerkracht groep 1b-2b 
Op woensdag 11 januari ben ik begonnen op De Zilveren Maan in klas 1/2b. 
Voor de vakantie ben ik al even op bezoek geweest in de klas, zodat mijn 
gezicht voor de kinderen niet helemaal nieuw is.  
Mijn naam is Michèle van der Meer. Sinds eind augustus 2022 ben ik in het 
bezit van mijn pabodiploma. Van oorsprong ben ik opgeleid als 
verpleegkundige. Na de HBO-V heb ik beleid en management voor de 
gezondheidszorg gestudeerd. Na mijn afstuderen ben ik toch weer terug naar 
de verpleging gegaan en heb ik twaalf jaar gewerkt op de afdeling neonatologie 

(een IC voor pasgeborenen). Vervolgens ben ik ruim tien jaar thuis geweest om voor mijn eigen 
kinderen te zorgen. Uiteindelijk begon er toch weer iets te kriebelen en na wat onderzoek heb ik 
besloten om de pabo te gaan doen. En nu mag ik op de Zilveren Maan gaan starten. Ik heb er veel 
zin in en ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat vorm krijgen.  
 
Ik ben gelukkig getrouwd (bijna 25 jaar) met Robert en samen hebben wij drie kinderen. De oudste 
woont al op zichzelf, de middelste gaat bijna op kamers en de jongste doet dit jaar eindexamen. 
Mijn kinderen zitten dus in een compleet andere levensfase van die van de kinderen in mijn klas.  
Mochten jullie vragen hebben of mij alleeneven de hand willen schudden… schroom niet om me 
aan te spreken.  
 

Claire van der Meer: Onderwijsassistent groep 1,2,3 en 4) 
Mijn naam is Claire, ik ben 31 jaar oud, woon in Alphen aan den Rijn en ben 
gestart als onderwijsassistent op De Zilveren Maan. Op dinsdag en donderdag 
doe ik dit bij Het Vianova. Naast het onderwijs vind ik het heel erg leuk om te 
bakken en koken en ik houd van film, muziek en lezen. Ik werk al ongeveer vijf 
jaar bij stichting Morgenwijzer. Het zien van de verschillende scholen binnen de 
stichting vind ik heel erg leuk, het is voor mij een kans om te kijken hoe een 
andere school te werk gaat en wat ik daar weer van kan leren.   
 

Ik ondersteun de kleutergroepen en geef ook Remedial Teaching in de onderbouw, extra 
ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit schooljaar ben ik er op de maandag bij de 
kleuters en op vrijdag werk ik dan met groepjes kinderen in de onderbouw. Geen enkele dag is 
hetzelfde in het onderwijs, maar toch structuur, veiligheid en gezelligheid bieden is waar het om 
draait. Dit maakt het onderwijs zo mooi voor mij en is waarom ik dit met veel plezier doe.   
 
Ik hoop er met de kinderen en collega’s een leuk schooljaar van te maken!   
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Poëzie Week 
 
Van 26 januari t/m 1 februari is de Nationale Poëzieweek 2023. De 
Zilveren Maan zal daar ook dit jaar weer aan meedoen. Het lesrooster 
zit vol, maar er zijn elke dag wel een paar minuten over. Die gaan we de 
komende tijd gebruiken voor poëzie. Het thema van dit jaar is 
Vriendschap. 
 

Van sporten wordt je lijf soepel. Van lezen word je 
lenig met taal. Dat geldt zeker voor poëzie. Een 
gedicht kan je helpen om woorden te vinden bij 
bijzondere gebeurtenissen in het leven, bij een 
geboorte, een liefdesverklaring, of als er een 
dierbare overlijdt. Maar er zijn gedichten voor elke 
dag, om bij weg te dromen en om door verrast te 
worden. 
 

Nationale voorleesdagen 
 
Op 25 januari worden de Nationale Voorleesdagen afgetrapt met het 
Nationale Voorleesontbijt op vier locaties van de Bibliotheek Rijn en 
Venen. De voorleesdagen duren tot en met 4 februari. De bibliotheek 
Rijn en Venen besteedt veel aandacht aan de voorleesweek en 
organiseert op verschillende vestigingen allerlei activiteiten. In de flyer 
vindt u alle informatie.  

Schuldhulpmaatje lanceert campagne in gemeente Nieuwkoop 
 
In de nieuwsbrief van 15 november vorig jaar hebben we uitgebreid 
aandacht gegeven aan de  mogelijkheden voor hulp als het financieel 
lastig is. Schuldhulpmaatje is een fijne partij om contact mee op te 
nemen als het water aan de lippen staat. De schuldproblematiek is 
weerbarstig en ook in Nieuwkoop aanwezig. Daarom geven wij graag ook 
aandacht aan deze campagne. Lees de flyer voor meer informatie 

Verlof: Wettelijke regels 
 
We signaleren dat er steeds meer verlofaanvragen zijn die niet helemaal, of in een enkel geval 
helemaal niet de regels volgen. Bij veruit de meeste aanvragen gaat het goed, maar heel soms 
ontstaat er een discussie, wat kan resulteren in onbegrip. Daarom is het goed te vermelden dat De 

Met vriendschap heb je veel geluk,  

want echte vriendschap gaat niet stuk.  

Een echte vriend staat altijd voor je klaar, 

 ieder uur, iedere week, ieder jaar. 

 

https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544225/Nationale%20Voorleesdagen%202023%20Bibliotheek%20Rijn%20en%20Venen.pdf
https://323.klanten1.instapinternet.nl/news/52217/Nieuwsbrief-15-november-2022?from=category
https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544226/Campagneflyer%20A5%20SchuldHulpMaatje%20Nieuwkoop.pdf
https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544225/Nationale%20Voorleesdagen%202023%20Bibliotheek%20Rijn%20en%20Venen.pdf
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Zilveren Maan bij het besluit een verlofaanvraag goed of af te keuren de wettelijk vastgestelde 
regels moet hanteren. Graag vragen wij uw aandacht om even kennis te nemen van deze regels en 
om uw begrip als een verlofaanvraag niet goedgekeurd wordt.  

Reminders 
 

• De eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad vindt plaats op 24 januari. 
De MR staat altijd open voor vragen van u als ouder. Met suggesties, initiatieven, vragen of 
zorgen kunt u de MR-leden op het schoolplein aanspreken of contact opnemen via de 

mail mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl 

• Op vrijdag 10 februari en maandag 13 februari staan er twee studiedagen op het 
programma. Houdt u er rekening mee dat de kinderen dan vrij zijn? 

Techniekwedstrijd januari – april 2023 
Bedenken, uitvinden, experimenteren, leren 
 
In januari is ook de kick-off van de techniekwedstrijd voor de groepen 7 en 8. Groep 7, 8 en 
brugklassen uit Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Nieuwkoop, Ouder-Amstel en Uithoorn 
gaan dan met elkaar de strijd aan en worden uitgedaagd. Het onderwerp kiezen ze zelf. Dat kan 
van alles zijn, de bouw een bewegende kermisattractie, een zelfbewegend voertuig …. de klas gaat  
de uitdaging aan een technisch vraagstuk zelf op te lossen! Alle materialen worden aangeleverd. 
We wensen de leerlingen van groep 7 en 8 veel plezier en succes! 

https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544195/Regeling%20verlof%20basisonderwijs.pdf
https://323.klanten1.instapinternet.nl/bestanden/544195/Regeling%20verlof%20basisonderwijs.pdf
mailto:mr.zilverenmaan@morgenwijzer.nl

