
Belangrijke data mei : 

Maandag 1 mei : dag van de arbeid = geen school ! 
Dinsdag 2 mei : personeelsvergadering : géén studie ! 
Woensdag 3 mei : zwemmen voor K 2-3/A 
Maandag 8 mei : zwemmen voor 1ste & 3de lj. 
Dinsdag 9 mei : voetgangersexamen 4de lj. 
             van 13u30 tot 16u30 : zitdag CLB - afspraak via juf Griet (zorgklas) 
Vrijdag 12 mei : medisch consult op CLB voor 2de kleuter (groep 2)  
Zaterdag 13 mei : om 14u30 Heilig Vormsel 
Maandag 15 mei : zwemmen voor 1ste & 3de lj. 
Vrijdag 19 mei : meibedevaart naar Dadizele voor 6de lj. 
                             om 15u00 : welkommoment nieuwe peuters (instap na Hemelvaart) 
Maandag 22 mei : medisch consult op school voor 1ste kleuter A (°2013) 
                                  zwemmen voor 1ste & 3de lj. 
Woensdag 24 mei - namiddag : skeelerwedstrijd (L1 t.e.m. L6) 
Donderdag 25 mei : O.L.H. Hemelvaart - om 9u00 : eerste communieviering 
Vrijdag 26 mei : vrijaf 
Maandag 29 mei : instap nieuwe peuters 
                                  medisch consult op school voor 1ste kleuter B (°2013) 
                                  zwemmen voor 1ste & 3de lj. 
Dinsdag 30 mei : personeelsvergadering : géén studie ! 

Jaargang Dd. : 28 - 04 - 2017 

In dit nummer ondermeer informatie over 

-  Sprookjeswandeling 

-  Enkele sfeerbeelden 

-  Info allerlei 

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

www.zilverbergschool.be 

De sprookjeswandeling van vorige zondag was een succes! 
Dankzij het mooie weer, de inzet van de ouderraad en het 
personeel, alsook de talrijke wandelaars, kunnen we terugkij-
ken op een geslaagde activiteit. Aan iedereen “Dank je wel!” 
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1ste communie  
 

Naar jaarlijkse gewoonte worden de families  
van de 1ste communicantjes na de viering uitgeno-
digd op de receptie die doorgaat op school.  
Dit jaar wordt de receptie opnieuw aangeboden en 
gesponsord door de ouderraad van de school.  
Dus : Welkom aan alle ouders en familie van de 1ste communicantjes op don-
derdag 25 mei, na de viering. 
De eerste communicantjes worden verwacht in de inkomhal van de school  
ten laatste om 8u30. De school is open vanaf 8u00. Wees dus zeker op tijd ! 
 

H. Vormsel 

Voor de vormelingen en hun familie wordt , zoals vorig jaar, na de viering géén 
receptie meer voorzien ! Op het einde van het schooljaar wordt aan alle leer-

lingen van het 6de leerjaar en hun ouders een re-
ceptie aangeboden door de school, als afscheid 
van hun schoolloopbaan bij ons op school. 
 

Ook voor de vormelingen : Wees tijdig op school. 
Jullie worden verwacht in de inkomhal van de 
school vanaf 13u30. 

Belangrijke data voor volgend schooljaar 2017 - 2018 :  
- Heilig Vormsel : weekend van 5 - 6 mei 2018 
- Eerste Communie : zaterdag 12 mei 2018 

Sociale omgang   
 

“ De kinderen gedragen zich steeds beleefd,  
vriendelijk en verdraagzaam tegenover elkaar, de directie,  

de leerkrachten en het dienstpersoneel op school.”  
uit schoolreglement 3.11 

 

Kinderen worden verwacht de leerkrachten aan te spreken met “juf” of 
“meester”. Mogen wij ook aan jullie, ouders en grootouders, vragen om 
ook en zéker in het bijzijn van de kinderen, de leerkrachten met “juf” of 
“meester” aan te spreken.  
Dit in het teken van “respectvol omgaan met elkaar”. 


