
Belangrijke data februari : 

Woensdag 1 februari : instap nieuwe kleuters 
Vrijdag 3 februari : facultatieve vrije dag 
Maandag 6 februari : zwemmen voor 5de & 6de lj. 
Dinsdag 7 februari : 19u30 : infoavond  op weg naar het secundair  
                                                   (voor 6de lj) in de Spil 
Maandag 13 februari : zwemmen voor 5de & 6de lj. 
Dinsdag 14 februari : van 13u30 tot 16u30 : zitdag CLB 
                                    (een afspraak maken doe je via de zorgjuf Griet P) 
Maandag 20 februari : oudercontact 3de kleuter 
Maandag 20 t.e.m. donderdag 23 februari : bosklassen voor 5de & 6de lj. 
Dinsdag 21 februari : personeelsvergadering - dus géén studie! 
Donderdag 23 februari :  R apport voor 2de t.e.m. 6de lj. 
Vrijdag 24 februari : om 14u45 : welkommomentje voor nieuwe peuters 
Maandag 27 februari t.e.m. zondag 5 maart : krokusvakantie 

Jaargang 13 - Nr 6 Dd. : 31 - 01 - 2017 

In dit nummer ondermeer informatie over 

-  Mevr. Caroline 

             « Het ga je goed ! » 

-  Info allerlei 

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

www.zilverbergschool.be 

Mevr. Caroline, het ga je goed ! 

Voor mevr. Caroline, door de meeste ouders een gekend 
gezicht, is een nieuwe tijd aangebroken.  
Sedert 1 januari is zij officieel met pensioen. 
In de krant verscheen hierover een artikel met als titel : 
“Hoop iets betekend te hebben”. 
Daar kunnen we alleen maar positief op antwoorden. 
Dertig jaar lang stond zij aan het roer en heeft ze, samen 
met de vele personeelsleden die deel uitmaakten van 
het team, de school gevormd tot wat ze tot op heden is. 
 

Een korte schets van haar loopbaan : 
Het eerste jaar deed ze interimopdrachten over de gan-
se provincie. Daarna kon ze terecht op de Vossemolen,  
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toen een wijkafdeling van onze school gelegen langs de  
Moorseelsesteenweg, dit voor een 4-tal jaar. 
Begin de jaren 80, toen zuster Damiana op pensioen ging kon ze hier 
bij ons op de Zilverberg aan de slag, in het 3de leerjaar. 
Na enkele jaren, halfweg de jaren 80, nam ze het roer over van mees-
ter René, de toenmalige directeur. 
In 2005 aanvaardde mevr. Caroline een halftijdse opdracht als coördi-
nerend directeur van onze scholengemeenschap Arkorum. De reste-
rende helft van haar job werd toegekend aan meester Gerdi. Zij na-
men enkele jaren samen het bewind van onze school voor hun reke-
ning. In mei 2011 werd dan mevr. Ann, onze huidige directie, de duo-
partner van mevr. Caroline.  
Zoals iedereen wel weet, werd haar actieve loopbaan bruusk afgebro-
ken door een val op het schoolfeest in april 2014. Na enkele operaties 
en lange revalidaties is dan toch de tijd gekomen om definitief af-
scheid te nemen van de school, van de job, van het team. 
Wij, als team, als school, wensen mevr. Caroline nog heel veel mooie 
jaren toe. Van ons allen :   
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Wijziging openen schoolpoort : 
 

Om ‘s morgens de drukte aan de schoolpoort wat te verminderen en 
om wat meer tijd te creëren om als (groot)ouder de kinderen af te  
zetten, wordt vanaf woensdag 1 februari de opvang ’s morgens  
5 minuutjes vroeger afgesloten en is de school dus 
vanaf 8u25 vrij toegankelijk.  
Let wel : tot 8u25 wordt opvang aangerekend. 
Hopelijk kunnen we hiermee tegemoet komen  
aan een vraag van heel wat (groot)ouders. 

  De kinderfuif : 
 

  De geplande kinderfuif zal dit schooljaar niet meer doorgaan  
  op een zaterdagnamiddag, maar zal worden geïntegreerd in  
  de carnavalsactiviteit op school . Meer info hierover volgt nog. 

Eerste Communicanten en Vormelingen 
 

Op zaterdag 4 februari worden de eerste communicanten, vormelingen 
en hun ouders uitgenodigd naar de 2de gezinsviering. Dit om 18u00 in 
de kerk van Rumbeke (opgepast : gewijzigde locatie!) 
———————————————————————————————— 
Voor de ouders van de eerste communicanten & vormelingen wordt 
een ouderavond ingericht. Je kan zelf de keuze maken tussen  
* dinsdag 7 februari om 19u30 in de kerk van de Zilverberg of  
* donderdag 16 februari om 19u30 in de kerk van Rumbeke. 

Niet vergeten :  
vrijdag 3 februari :  
facultatieve vrije dag ! 


