
 

Belangrijke data januari : 
 

maandag 9 jan. :  instapmoment nieuwe peuters                              
  VM = medisch consult op school voor L 3B 
  zwemmen voor 5e & 6e lj. 
dinsdag 10 jan. : van 13u30 tot 16u30 - zitdag CLB 
vrijdag 13 & zondag 15 jan. : preikaarting (zie eerder in deze nieuwsbrief) 
maandag 16 jan. : zwemmen voor 5e & 6e lj. 
donderdag 19 jan. : om 20u00 : ouderraad 
zaterdag 21 jan : openklas-moment voor peuters geboren in 2015 
maandag 23 jan. :  zwemmen voor 5e & 6e lj. 
vrijdag 27 jan (NM) : info over secundair onderwijs voor het 6e lj. 
maandag 30 jan. :  zwemmen voor 5e & 6e lj. 
     rapport voor het 1ste lj. 
dinsdag 31 jan. :  oudercontact 1ste lj. (info volgt) 
  personeelsvergadering - dus géén studie ! 
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In dit nummer ondermeer informatie over 

-  Zalig Kerstfeest 

-  Info allerlei 

-  Kaarting ouderraad 

-  Menu + Belangrijke data januari 2017 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 
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Music for life 
 

In onze vorige nieuwsbrief werd uitgelegd 
hoe wij de actie “Music for Life” in de 
“Warmste Week” gingen steunen. Er werd de 
ganse week, voor schooltijd en tijdens alle pauzes mu-
ziek gedraaid door de leerlingen van het 6de leerjaar. 
De kinderen konden voor € 0,50 elk een liedje aanvra-
gen. Het werd een waar succes. Alle kinderen, van klein 

tot groot, hebben meegezongen en gedanst, eena hele week lang! 
Wij konden met de opbrengst hiervan € 193 storten op de rekening 
van “Bednet”, een project waarbij langdurig zieke kinderen van thuis 
uit, via het internet enkele lessen “live” kunnen volgen, en hiermee 
ook het sociaal contact met hun vriendjes kunnen bewaren. 

Proficiat iedereen! 

Nieuws van de Sint … 
 

Ik hoorde dat de verkoop van jullie truffels weer een succes was!  
Het doet mij weer veel deugd te horen dat de opbrengst hiervan terug  
besteed wordt om mij ieder jaar opnieuw te helpen voor alle klassen mooi 
en leuk speelgoed uit te zoeken.  
 

                Van harte dank  hiervoor! 

Inschrijvingen kinderen geboren in 2015 
 

Alle betrokken ouders worden begin januari hiervan 
door de stad aangeschreven. Om zich te kunnen in-
schrijven, gelden er heel wat regels.  
Hou dus vanaf 9 januari jullie brievenbus goed in de gaten. 
Openklas-moment : zaterdag 21 januari 2017 van 10u tot 11u. 
Ook andere nieuwe ouders die interesse hebben in onze school,  
zijn welkom. 
 

Opgelet : vrijdag 3 februari : Facultatieve vrije dag !  
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