
  

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 30 en 31 januari heeft het team van BS Zeilberg gestaakt. Sa-
men met de andere scholen van Cluster Deurne Zuid zijn we op 
zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor vragen die er liggen, 
met name het lerarentekort. Tot nu toe hebben we altijd een vervan-
ger kunnen vinden als die nodig was. En als er geen vervanger be-
schikbaar was, was er wel een collega die een dagje extra wilde 
werken. Het lerarentekort zoals dat in de grote steden heerst heb-
ben we tot nu toe niet zo gevoeld. Helaas begint daar een kentering 
in te komen. Momenteel liggen er binnen Prodas enkele aanvragen 
voor langdurige vervangingen die tot op dit moment niet ingevuld 
dreigen te worden.  
Wij nodigen iedereen uit om mee te denken over deze uitdaging 
en..... zegt het voort: 
 
Leraar zijn is een prachtberoep: kies ervoor!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenteel worden in alle groepen oudergesprekken gevoerd, zo-
dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en zo-
dat u samen met de leerkracht 
kunt afstemmen.  
Wij gaan de huidige vorm en or-
ganisatie evalueren. Heeft u tips? 
Deze zijn van harte welkom! 
 
Namens het team wens ik u allen, 
met name de prinselijke familie 
van prins Jeroen, prinses Linda 
en prinsesjes Amy en Milou, een 
hele fijne Carnaval toe 
 
Geniet van de vakantie en graag tot in maart!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Neervens 
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OM  TE  ONTHOUDEN 

-Dinsdag 18 en donderdag 20 febr.: Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 

-Vrijdag 21 februari   : Carnavalsviering op school 

-Maandag 24 t/m vrijdag 28 febr. : Carnavalsvakantie 

-Maandag 2 maart   : Let op dit staat anders op de kalender 

       Hoofdluiscontrole (geen gel en vlechtwerk!!!!) 

-Donderdag 5 maart 20.00 uur : MR-vergadering 

-Maandag 16 t/m vrijdag 20 maart : Week van de lentekriebels 

-Woensdag 18 maart   : Prodas studiedag, alle leerlingen vrij 

-Woensdag 25 maart   : Grote Rekendag 

     : 20.15 uur OV-vergadering 

 

Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven.  
Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes, baby’tjes: alles gaat weer  
bloeien. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en 
meisjes? 
 
De lente is het moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties, vriendschap, 
liefde, seksualiteit, weerbaarheid en respect. 
Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels van 16 t/m 20 maart.  
Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Hierbij maken we gebruik van de  
digitale lessen met als thema “Kriebels in je buik”. 
Deze lessen geven kinderen handvatten om zich te ontwikkelen tot mensen die zichzelf en anderen  
respecteren. 
Respect hebben voor elkaar vinden wij bij ons op school heel erg belangrijk. 
Wij willen namelijk dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school en dat zij met plezier naar school 
komen. School en ouders zijn samen verantwoordelijk om onze leerlingen in een veilige omgeving zich 
zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Samen leren wij onze kinderen wat goed gedrag is en op  
welke manier je respectvol met een ander omgaat.   
 
Het is niet voor niets dat wij zeggen: “Iedereen uniek, samen sterk!” 
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ACTIVITEITEN CULTUUR 2020 
 
Ook dit jaar heeft de Werkgroep Kunstzinnige Vorming Deurne weer voor een mooi programma gezorgd. 
 
Groep 5 en 6 bezochten de muziekvoorstelling “Orpheus” uitgevoerd door Philharmonie Zuidnederland. 
De leerlingen zaten eerste rang om de speelvloer heen, bijna in het decor en naast de livemuziek ge-
speeld door fluit, hobo, klarinet en hoorn. 
 
Voor de groepen 1 en 2 is er de voorstelling “nieuwsgierige Neus”, ook uitgevoerd door Philharmonie 
Zuidnederland in het Cultuurcentrum te Deurne. Ninus is een meisje met een heel nieuwsgierige neus. 
Door het kiertje van haar raam hoort ze muziek die haar oren doet tollen. Vier muzikanten van Philhar-
monie Zuidnederland nemen kleuters mee op deze muzikale ontdekkingsreis. 
 
Groep 3 , 4, 7 en 8 gaan samen kijken en luisteren naar de voorstelling “Hippe Gasten”. 
Hippe Gasten maakt rock voor kinderen. Geen belerend vingertje of flauwe deuntjes, maar serieuze 
songs met gierende gitaren en pompende drums. 
 
Groep 1-2: Voorstelling “Nieuwsgierige Neus” door Philharmonie Zuidnederland. (CCD Martinetzaal 1e 
verdieping) 
Maandag 30 maart 10:00 uur Zeilberg groep 1B 
Maandag 6 april 10:00 uur Zeilberg groep 2 
Maandag 6 april 11:15 uur Zeilberg groep 1A 
 
Groep 3-4 en 7-8: Voorstelling “Hippe Gasten” (CCD Theaterzaal) 
Dinsdag 7 april 09:00 - 10:00 uur Zeilberg groep 3 
Dinsdag 7 april 10:45 - 11:45 uur Zeilberg groep 4 
Dinsdag 7 april 10:45 - 11:45 uur Zeilberg groep 7 
Dinsdag 7 april 13:00 - 14:00 uur Zeilberg groep 8 
 
De eigen leerkrachten nemen t.z.t. met u contact op indien hulp nodig is. 

 

KONINGSDAG 2020 
 
Ook dit jaar organiseert Oranje Vereniging Deurne weer voor alle kinderen en ou-
ders een uitgebreid middagprogramma, met een grote slingermarkt, de deelname 
van circa. 20 verenigingen, meerdere podia en een foodtruckplein. De kinderen 
kunnen rekenen op vele springkussens, animatie op meerdere plekken en in het 
centrum vind je muziek en dansoptredens. De activiteiten van Koningsdag Deurne 
2020 vinden plaats van 13:00 - 17:00 uur in het centrum van Deurne.  
Meer informatie zult u binnenkort ontvangen. 

 
 
Wat wij nu al door moeten geven aan de organisatie 
is hoeveel kramen voor de slingermarkt wij willen 
reserveren.  
 
Dus ………… wilt u meedoen met de slingermarkt 
geef dit dan even via de mail door aan de  
administratie van school: esther.rakels@prodas.nl  
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Op woensdag 25 maart gaan we weer deelnemen aan de Grote Rekendag met alle groepen van BS Zeil-
berg met als thema “De Getallenfabriek”. 
Daarmee staan we stil bij die hele belangrijke ingrediënten van het rekenen. Natuurlijk niet alleen de ge-
tallen, maar ook de cijfers waar de getallen mee samengesteld worden, de relatie tussen de getallen, de 
plekken waar je getallen tegenkomt in het dagelijks leven, bijzondere getallen met bijzondere eigen-
schappen en hoe je getallen kunt maken. 
 
Want …….. hoe maak je eigenlijk getallen? 
We hebben maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan het aantal atomen in 
het heelal…………… 
De kinderen onderzoeken op eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. 
• We gaan op zoek naar de getallen om ons heen 
• We pakken de getallen op en gaan ermee spelen 
• We verbazen  ons erover hoe het zou zijn als er helemaal 

geen getallen waren 
• We kijken naar de (soms heel bijzondere) relaties tussen 

getallen 
• En we gaan getallen maken. 
 

 
ZEILBERG KERMIS! 
Afgelopen jaar heeft de werkgroep Zeilberg Kermis van alles uit de kast ge-
haald om de kermis leuk en gezellig te maken voor iedereen. Ze zijn daarom 
op zoek naar meer ouders die mee willen denken. De werkgroep is vanuit de 
Dorpsraad ontstaan maar is een losse werkgroep, je 'hoeft' dus geen lid te 
worden of andere verplichtingen aan te gaan. Heb jij een goed idee? Weet u 
wat onze kermis nodig heeft? Meld je dan aan via onderstaand mailadres! 
Reacties kunnen naar secretariaat@dorpsraadzeilberg.nl 
 
Werkgroep Zeilberg Kermis 
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NIEUWE GEZINS- EN JONGERENCOACH 
Deze maand heeft Birgitte Raemakers de taken van Carla Holthuis overgenomen. Hieronder ziet u waar 
en wanneer u haar kunt bereiken.  
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Beste inwoners van het Pottenbakkersrijk,  

 

Het is weer bijna zover… CARNAVAL!!!  

We vieren het carnavalsfeest op vrijdag 21 februari van 8.30u tot 

12.30u. Net zoals vorig jaar gaan we in optocht naar Den Draai. 

Wij willen de kinderen dus weer vragen een mooie carnavalswagen te maken en natuur-

lijk zou het fijn zijn als er ook muziek op de wagen zit. De kinderen hoeven zich niet op 

te geven voor de optocht. 

 

• ·Een ‘carnavalswagen’ kan zijn: een fiets, een bolderkar, een skelter of iets derge-

lijks. Alles mag wat de kinderen zelf kunnen voortbewegen, dus GEEN MOTORI-

SCHE VOERTUIGEN. 

• ·Alle kinderen melden zich die ochtend eerst bij hun eigen juf of meester, zodat zij 

weten dat iedereen er is. Kinderen die met de optocht meedoen, gaan daarna naar 

hun carnavalswagen; de anderen blijven bij de eigen leerkracht.  

• Ouders en belangstellenden kunnen dan alvast een mooi plekje langs de route zoe-

ken. Er is een ouder die de optocht coördineert. Er zijn geen nummers dus ook geen 

vaste plaatsen. (Misschien is het wel handig om tegen de kinderen te zeggen dat 

er wat ruimte tussen de verschillende carnavalswagens blijft, zodat het publiek 

goed naar de wagens kan kijken.) 

• ·Kinderen die niet meedoen met de optocht, gaan met de leerkracht eerst langs de 

route staan en sluiten dan achteraan. 

• ·Bij Den Draai staan de karren, fietsen e.d. onbeheerd buiten. Wij raden u aan de 

kar meteen mee naar huis te nemen of even op de speelplaats van de school te 

zetten. 

• Na het carnavalsfeest in Den Draai gaan alle kinderen om 12.30u vanuit school 

weer naar huis. 

• De route staat op het ouderportaal en als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij  

juf Simone (groep 2) of juf Hanneke. 

 

Met vriendelijke groet,                                                          

Werkgroep carnaval    

                                                                                                      

De spreuk van prins Jeroen d’n 1ste van de Pottenbakkers is:  

‘Iederein du mee niemes nie mawwe  

Dees carnaval veurop mi Prins Schawwe’ 

 


