
Laten we verdraagzaam zijn ... 

Belangrijke data december : 
 

maandag 5 dec. : VM : medisch consult op school voor L 3B 
                                 zwemmen voor 5e & 6e lj. 
dinsdag 6 dec. : van 13u30 tot 16u30 : zitdag CLB 
                                     (een afspraak maken doe je via de zorgjuf Griet P) 
                              personeelsvergadering - dus géén studie! 
woensdag 7 dec. : om 20u00 : ouderraad 
donderdag 8 t.e.m. vrijdag 16 dec. : proevenperiode voor 2de tot 6de leerjaar. 
maandag 12 dec. : zwemmen voor 5e & 6e lj. 
maandag 19 dec. : zwemmen voor 5e & 6e lj. 
dinsdag 20 dec. : rapport lagere school 
                               van 16u00 tot 19u00 : oudercontact voor peuter, 1ste & 2de kleuter 
donderdag 22 dec. : van 16u00 tot 19u00 : oudercontact voor 2de t.e.m. 6de leerjaar 
vrijdag 23 dec. : om 09u00 : kerstviering 
                              om 14u45 : welkommomentje voor nieuwe peuters 

Zie ook op website www.zilverbergschool.be onder “Wat eten we vandaag?” 
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In dit nummer ondermeer informatie over 

-  Advent - op weg naar Kerstmis... 

-  Music for life + praktische mededelingen 

-  De Sint op bezoek... 

-  Menu + Belangrijke data december 2016 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 

Advent - op weg naar Kerstmis ... 
 

Voor Christenen is Kerstmis een belangrijk moment, het 
feest van de geboorte van Jezus. Jezus leefde ons voor 
hoe mensen van elkaar kunnen houden zoals God houdt 
van elke mens. Het lijkt ons belangrijk om kinderen het 
kerstverhaal te blijven vertellen. Maar vooral om hen te 
laten ervaren hoe deze manier van leven volgens het 
evangelie onszelf en ook de anderen gelukkig kan maken 
in het dagdagelijks leven, ook nog na Kerstmis.  
 

Wij vieren dit op vrijdag 23 december om 9u in de kerk.  
Wil jij als ouder, of als grootouder met ons meevieren?  
Je bent er uiteraard van harte welkom ! 
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Music for life 
 

Naar aanleiding van ons pastoraal jaarthema ‘Akkoord, 
daar zit muziek in’ willen wij graag, tijdens de stemmige 
kerstweek, deelnemen aan de actie ’Music for life’ van de 
radiozender Studio Brussel.  Als school willen wij Bednet 
een financieel duwtje in de rug geven. 
 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen 
door ziekte de lessen live kunnen volgen, van thuis uit. Zo zijn ze mee 
met de les, blijven ze in contact met hun vriendjes en kunnen ze over-
schakelen naar het volgend schooljaar. Een project waar wij zeer hard in 
geloven! 

      Alle kinderen vanaf de 2de kleuterklas kregen de kans een 
  liedje aan te vragen. Deze liedjes worden dan in de stem- 
  mige kerstweek, ’s morgens en over de middag afge- 
  speeld. Met de verzamelde bijdragen hopen wij een mooi  
  bedrag te kunnen bezorgen aan Bednet! 

 Praktische mededelingen ... 
 

Tijdig op school ! 
De laatste tijd merken we dat veel kinderen héél nipt of zelfs 
iets te laat op school aankomen. De school begint om 8u40! 
 

Iets vergeten? 
Tijdens de schooluren gebeurt het dat ouders of grootouders nog langs-
komen met iets wat de kinderen vergeten zijn. Het is dan ook wenselijk 
zich steeds aan te melden op het secretariaat. 
Ook na schooltijd wordt verwacht zich aan te melden als iets uit de klas 
moet gehaald worden. 
 

Oudercontacten december  
Op dinsdag 20 december voor het peuter, het 1ste en 2de kleuter. 
      (oudercontact 3de kleuter volgt op maandag 20 februari) 
Op donderdag 22 december voor het 2de t.e.m. het 6de leerjaar. 
Om praktische redenen kunnen ook enkele andere momenten voorzien 
worden, maar daarvan worden jullie dan tijdig op de hoogte gebracht. 
      (oudercontact 1ste leerjaar volgt op dinsdag 31 januari) 
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Wijziging in planning medische consulten! 
 

Om administratieve redenen heeft het CLB gevraagd de consulten voor 
het 3de leerjaar te verwisselen. Dit betekent concreet : 
   -  op maandag 5 december voor het 3de leerjaar B 
   -  op maandag 9 januari dan voor het 3de leerjaar A 
Het betreft dus een beperkt consult dat doorgaat op school. 
 

De sint op bezoek … 

 

 


