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

Nieuwsbrief 20 oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de directie 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
Komende week start in onze regio de Herfstvakantie. 
Vanuit hier alvast een heel fijne vakantie. Hopelijk 
werkt het weer wat mee. Onlangs hebben we via een 
Tikkie een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de TSO. 
Daar is al goed op gereageerd! Hartelijk dank 
daarvoor. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, 

dan kan het alsnog      . Ander belangrijk nieuws is dat 
de Sint op 12 november aankomt. Vanaf 7 november 
start het Sinterklaasjournaal. Wij gaan dat volgen in 
de onderbouw. U ook? Verder onder andere in de 
Nieuwsbrief een kleine update over de gehouden 
ontruimingsoefening van de drie scholen en 
Polderpret en graag uw aandacht voor de Gevonden 
voorwerpen!! We brengen ze anders vrijdag weg! 

Wie wil het bieb team versterken? 

Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken van start en voor de bibliotheek binnen school 
zijn we nog op zoek naar hulp. Voor dinsdagochtend, om de week, zoeken we iemand die de 
kinderen vanaf groep 3 wil helpen met het uitlenen en innemen van de boeken. Het gaat vooral 
om het scannen van boeken bij de in- en uitgave en wellicht een beetje orde houden in de bieb 
mochten de leerlingen er een feestje van willen maken. De openingstijden zijn van 08:30 tot 09:00 
uur. Het zou fijn zijn als ook dit jaar de bieb weer elke dag open kan! Mocht je interesse of vragen 
hebben, laat het even aan de klassenouder van je groep weten.  
Met vriendelijke groet, 
de Bieb-commissie 
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Kunstmenu 

Kunst en muziek maken ook dit schooljaar weer onderdeel uit van ons onderwijsaanbod voor alle 
groepen. In oktober heeft groep 1 en 2 kennisgemaakt met beeldende kunst en de groepen 3 en 4 
hebben van muziekvoorstellingen genoten. Medio maart staat een nieuwe ronde gepland met een 
verteltheater voor de groepen 5 en 6 en een theatervoorstelling voor de groepen 7 en 8. 

Allergie 

Op school zijn er leerlingen met diverse soorten allergieën. Van pinda-allergie 
tot gluten. Wij vertrouwen op de informatie die u bijhoudt in het 
ouderportaal. Klik op uw account rechtsboven in het scherm en kies de optie 
mijn kinderen om de gegevens in te voeren. In de nieuwsbrief van 28 juni kunt 
u een uitgebreidere instructie vinden hoe u in het ouderportaal voor uw kind 
registreert met welke allergieën wij rekening moeten houden. Zo vlak voor de 
sint en kerstevenementen is het handig dat de informatie hierover up-to-date 

is. Werkt u het weer even bij? 

Noodfonds Nieuwkoop ONE 

Dagelijks staat het nieuws bol over de verslechterende 
economische omstandigheden en de gevolgen van de hoge inflatie. 
Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar 
knopen. Ook scholen, vooral in de grote steden, merken dat steeds 
meer leerlingen zonder eten, of zonder winterjas of gymkleding, naar school komen. In Nieuwkoop 
is een mooi initiatief gelanceerd “Noodfonds Nieuwkoop ONE” dat tot doel heeft dat we omzien 
naar elkaar. Wij dragen dit initiatief een warm hart toe en maken u graag attent op de nieuwsbrief 
van Nieuwkoop ONE waarin u kunt lezen waarom dit is gelanceerd en wat het voor u kan beteken 
als de financiële nood aan de man is.  

Wie helpt de school versieren op 8 november? 

De Ouderraad zoekt hulp bij het versieren van de school op dinsdag 8 november vanaf 19:30 uur. 
We zoeken ook een paar sterke mannen. Doe je mee? 
Meld je aan bij je klassenouder! 
 

 

https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/539905/Nieuwsbrief%2028%20juni%202022.pdf
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/542767/Nieuwkoop%20ONE%20Noodfonds.pdf
https://www.obsdezilverenmaan.nl/bestanden/542767/Nieuwkoop%20ONE%20Noodfonds.pdf
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Brandoefening 

Afgelopen maandag verliep spannend want onverwachts klonk het brandalarm. De halfjaarlijkse 
brandoefening voor de drie scholen verliep vlekkeloos. De kinderen hebben super goed geoefend 
in 6:44 was het hele gebouw ontruimd.  

Onderhoud Ouderportaal en Website platform 

Om de performance en beveiliging op een hoog niveau wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan 
de beheermodules, webportaal en apps voor het Ouderportaal en de Website. Daarom zijn deze 
platformen van Vrijdag 21-10-2022 - 15:30 tot Zondag 23-10-2022 - 10:00  voor beheerders uit de 
lucht. De website zelf blijft in principe in de lucht maar houdt u rekening met (gedeeltelijke) uitval.  

Gevonden voorwerpen 

Als gevonden voorwerpen heel lang op school blijven liggen en niet opgehaald worden, doneren 
wij ze uiteindelijk aan een goed doel of de kringloopwinkel. Vrijdag voor de herfstvakantie brengen 
we na schooltijd onderstaande spullen naar de kringloopwinkel. Mocht er nog iets bekends tussen 
zitten, haalt u het dan op tijd op? 

 

Herfstvakantie: tijd voor spelletjes! 

De eerste negen weken school zitten erop. Het is voor kinderen ontzettend 
fijn om na zo’n periode zich even lekker te kunnen ontspannen. We duimen 
voor mooi weer en gunnen iedereen een gezellige ontspannen vakantie. 
Misschien dat de volgende tips daar bij kunnen helpen: 

• Bezoek eens een leuk museum. De meeste musea hebben tijden de 
herfstvakantie vaak speciale programma’s voor kinderen. 

• Maak een mooie boswandeling. De natuur is prachtig en kinderen 
vinden het heerlijk om buiten te spelen. Op de website van 
Natuurmonumenten staat een speciale pagina voor kinderen met tal van 
leuke activiteiten en tips om buiten de mooiste avonturen te beleven. 

• Ga samen lekker koken. Koken vergroot de taalvaardigheden op verschillende vlakken en je 
werkt gelijk aan allerlei rekenskills. Daarnaast doen kinderen vaardigheden die het hele  
leven van pas komen. 

• Organiseer een spelletjesmiddag. Denk ook eens aan de kringloopwinkel of marktplaats 

voor leuke nieuwe spelletjes tegen een lage prijs, of leen van elkaar      .  

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/herfstvakantie#:~:text=Dieren%20spotten%2C%20slootje%20springen%2C%20vuur,kom%20naar%20de%20Wilde%20Buitendag!
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/herfstvakantie#:~:text=Dieren%20spotten%2C%20slootje%20springen%2C%20vuur,kom%20naar%20de%20Wilde%20Buitendag!

