
  

 
 
Beste ouders, 
 
Wat vliegt de tijd!  
 
De school ziet er weer prachtig versierd uit en is klaar om volgende 
week de Sint en zijn Pieten te ontvangen. Vandaag was er trouwens 
al één op bezoek!  
 
Daarna wordt de school weer omgetoverd in kerstsfeer zodat we 
naar dat feest kunnen toeleven. Dit jaar is er weer een gezellige 
kerstmarkt. 
 
Volgende week vrijdag heeft het team  een studiedag. De ochtend 
staat in het teken van het rekenonderwijs, waar we onder begelei-
ding van Jenneken van der Mark duidelijke afspraken maken over 
doorgaande lijnen in het rekenonderwijs, dus van de groepen 1 t/m 
8. Zo zul je in alle klassen foto's zien hangen van activiteiten waar 
kinderen handelend bezig zijn geweest met rekenen. Bij de kleuters 
gaat het dan om bijvoorbeeld zakken met bladeren die "vol" of 
"bijna leeg" zijn en in de hogere groepen gaat het bijvoorbeeld over 
breuken. 
 
Vandaag werd er tijdens de 
"rekenboost", die gegeven 
wordt door juffrouw Hannie, 
gerekend met pepernoten!  
 
De studiemiddag staat in het 
teken van de nieuwe verkeers-
methode, het leesplan en kwa-
liteitszorg. 
 
Momenteel bezoekt de onder-
wijsinspectie stichting Prodas voor het zogenaamde 
"bestuursonderzoek". Ook bezoekt de inspectie tussen nu en eind 
januari verschillende Prodasscholen. Wij hebben gehoord dat we op 
basisschool Zeilberg een verificatieonderzoek krijgen. Wanneer dat 
is en wat het precies inhoudt, weten we nog niet. We houden u op 
de hoogte! 
 
Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaastijd! 
 
Met vriendelijke groet, 
Yvonne Neervens 
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OM  TE  ONTHOUDEN 

 

-Donderdag 5 december  : Sintviering/surprise 

-Vrijdag 6 december   : Studiedag, alle leerlingen vrij 

-Donderdag 19 december   : Kerstmarkt (17.00-19.00 uur) 

-Vrijdag 20 december  : Start kerstvakantie, alle leerlingen vrij 

-Maandag 23 december t/m  : KERSTVAKANTIE 

        vrijdag 3 januari 2020 

-Maandag 6 januari    : Hoofdluiscontrole 
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PROGRAMMA 5 DECEMBER 
       
Op 5 december brengt de Sint met zijn pieten een bezoek aan onze school.  
Om 8.25 uur verzamelen de kinderen zich bij de eigen leerkracht op de speel-
plaats. Op de speelplaats zal de Sint om 8.30 uur worden ontvangen. Alle ouders 
en natuurlijk onze peuters zijn van harte welkom bij de ontvangst. Vriendelijk ver-
zoek aan de ouders om alle kinderen vooraan te laten staan.  
 
Daarna volgt er een programma in de speelzaal voor de groepen 1 t/m 5 en de 
groepen 6 t/m 8 hebben surprises in de eigen klas.  
We gaan er een leuk feestje van maken!!  
 

Op maandag 9 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 5, als ze willen, een cadeautje mee-
brengen om te laten zien in de kring. 

 

 
NIEUWS UIT DE MR     
 
Op donderdag 21 november hebben we onze tweede vergadering van het jaar 
gehad.  
We hebben het onder andere gehad over de trendanalyses, de leerlingenraad, 
het strategisch huisvestingsplan, het schoolondersteuningsprofiel, de begroting 
en het bestuursonderzoek dat Prodas op dit moment krijgt van de inspectie.  
Verder hebben we de stakingsdag geëvalueerd en heeft Yvonne een korte upda-
te gegeven over haar opleiding gespreid leiderschap.  
 
Op donderdag 16 januari om 20:00 uur vindt de volgende MR vergadering plaats. Om goed te kunnen 
meedenken met het beleid van de school is het belangrijk dat we ook input krijgen van ouders. Als u vra-
gen of opmerkingen heeft kunt u altijd mailen naar oudersmr_zeilberg@prodas.nl  of spreek ons aan. 

 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR ONZE SNEEUWSCHUIFPLOEG 

De winter komt er weer aan en wij hebben een verzoek…... 
Als er straks sneeuw valt, moeten we zorgen dat de paden naar de twee ingangen (kleuters en hoofdin-
gang) sneeuwvrij gemaakt worden. Wij zoeken hier vrijwilligers voor. U hoeft zich niet aan te melden. Als 
er ‘s morgen sneeuw ligt, zullen wij sneeuwschuivers klaarzetten buiten  bij de deuren. Een ieder die op 
dat moment tijd en zin heeft kan dan sneeuwschuiven. 
 
Helpt u ook een handje? 

mailto:oudersmr_zeilberg@prodas.nl
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‘De intocht in Zeilberg was een 

geweldig feest!’ 
 
Sinterklaas en zijn Pieten hebben ons gevraagd jullie te laten weten dat 
zij de intocht in Zeilberg een supergezellig feest vonden! Het feest begon 
bij de molen met de muziek van Harmonie Excelsior en een heleboel vro-
lijke Pieten. Sinterklaas heette alle aanwezige kinderen, ouders, opa’s en 
oma’s persoonlijk van harte welkom. Daarna vertrokken we allemaal in 
een grote optocht richting Den Draai. Er werd onderweg gezongen, ge-
danst en natuurlijk heel veel pepernoten gegeten. Sinterklaas genoot van 
het ritje in de koets met het prachtige zwarte paard.  
 
In Den Draai werd Sinterklaas verrast met twee ontzettend mooie optre-
dens. Wat hebben we grote danstalenten in Zeilberg! Daarna ging het 
spektakel verder met veel zingen, dansen en een heus Pietenexamen 
voor de kinderen. Sinterklaas heeft gezien dat alle kinderen heel goed 

pakjes kunnen gooien en over een dak kunnen lopen. Supergoed gedaan!  
 
Sinterklaas en zijn Pieten waren ontzettend onder de indruk 
van alle prachtige mijters en pietenmutsen die de kinderen 
geknutseld hadden. De kinderen hebben duidelijk veel tijd 
en energie gestoken in het maken van deze prachtige mut-
sen en mijters. De complimenten van Sinterklaas!  
 
Sinterklaas en zijn Pieten vonden het hele feest schitterend 
en vooral erg gezellig. Helaas vindt er maar één keer per 
jaar een intocht in de Zeilberg plaats… Maar ze kijken nu al 
uit naar het feest van volgend jaar!  
 
Wij, het Comité Intocht Sinterklaas Zeilberg, bedanken alle 
sponsoren die deze middag mogelijk hebben gemaakt. Het 
was in één woord GEWELDIG! 
 

 
VANUIT DE WERKGROEP VERKEER 
 
Bedankt!! 
 
Rijwielhandel Manders voor de verzorging van de fietscontrole  
op 22 oktober jl.  

 
Tijdens deze controle bleek dat er 
verschillende fietsen zonder licht 
waren. Zorgt u ervoor dat uw kind 
goed te zien is tijdens deze don-
kere dagen?  
 
Ook een bedankje voor de firma 
Kuunders. Zij zorgden ervoor dat 
de leerlingen konden ervaren wat 
de dode hoek betekent. Ook kre-
gen de kinderen een lampje van 
hen. 
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ESCAPEROOM THE KAZEMAT 
 
Afgelopen maandag was in het handenarbeidlokaal 'Escape the kazemat' 
opgebouwd. De leerlingen van groep 6,7,8 mochten in groepjes van 4 in de 
escaperoom. In de virtuele oorlogsbunker, ofwel kazemat, troffen ze allerlei 
attributen uit de Tweede Wereldoorlog aan en ook de geluiden die uit de mo-
biele ruimte kwamen waren levensecht. Door middel van opdrachten moes-
ten ze binnen 8 minuten proberen de code van de deur te kraken zodat ze 
naar buiten konden.  
 
Als de kinderen de escaperoom hadden doorlopen konden ze een vraag op 
een parachute zetten en die aan een echte parachute hangen. De antwoor-
den op de vragen worden op 30 november gegeven op een geheime locatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar die is kunnen de kinderen te weten komen door het ge-
heimschrift dat ze gekregen hebben te ontcijferen en die code in 
te vullen op de daarvoor bestemde website. Iedereen is daar 
welkom van 10 tot 12 uur. 
 
 

 

VEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL 
 
Op school hebben we de reguliere verkeerslessen waar we regelmatig aandacht aan de route naar 
school besteden. Bespreek het thuis ook met uw kind(eren)! Afgelopen maandag is een leerling op de 
Zeilbergsestraat ontkomen aan een ernstig ongeluk. Dat is met betreffende leerling en ouders bespro-
ken. 
 
Een tijdje geleden is er aandacht besteed aan de veiligheid rondom de school. We hebben u verteld over 
het parkeerverbod aan de Margrietstraat en over het gebruik van de Kiss@ride strook. Er wordt ook ge-
handhaafd en helaas is er al een boete uitgeschreven.  
 
We constateren dat er weer steeds vaker geparkeerd wordt op plaatsen waar het niet mag. Daarom doen 
we een dringend verzoek aan iedereen om zich eraan te houden. Het is in het belang van de veiligheid 
van alle leerlingen! 
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SCHOLIEREN VOLLEYBAL TOERNOOI 
 
 Volleybalvereniging Livoc uit Liessel organiseert al een aantal jaren een Kerstvol-
leybaltoernooi voor basisschoolleerlingen. Afgelopen jaar hebben we onze sporthal 
verduisterd om zo een uniek en super gaaf volleybaltoernooi te organiseren. 
Door het enthousiasme gaan we dit jaar weer een BLACKLIGHT VOLLEYBAL-
TOERNOOI organiseren op VRIJDAG 27 DECEMBER. 
Als locatie maken we weer gebruik van sporthal de Smeltkroes aan de Liessel, de 
thuisbasis van Livoc. 
 
Blacklight volleybal is een originele variant op ons traditionele volleybalspel. In de duisternis zijn het al-
leen de netranden, lijnen, bal en witte of fluorescerende T-shirts die licht geven. 
De kinderen uit groep 3, 4 en 5 zullen van 10:00 tot 12:00 uur de spits afbijten. 
 
Na een korte onderbreking mogen van 13:30 tot 16:00 uur de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een poging 
wagen in de verduisterde sporthal. Vanwege de stoere uitstraling is het blacklight-volleybaltoernooi ui-
terst geschikt voor zowel jongens als meisjes. 
 
Aanmeldformulieren vindt u via een link bij deze Stikker. Let op aanmelden voor 1 december!! 


