
Vakantiekalender 2017 - 2018 
 

vrijdag 29 september ‘17 - facultatieve vrije dag 
——————— 

van maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november ‘17 
herfstvakantie 

——————— 
maandag 27 november ‘17 -  pedagogische werkdag 

——————— 
van maandag 25 december ‘17 t.e.m. zondag 7 januari ‘18 

kerstvakantie 
——————— 

woensdag 24 januari ‘18 - pedagogische werkdag 
——————— 

van maandag 12 t.e.m. zondag 18 februari ‘18 
krokusvakantie 
——————— 

van maandag 2 t.e.m. zondag 15 april ‘18 
paasvakantie 

——————— 
maandag 30 april ‘18 - facultatieve vrije dag 

——————— 
dinsdag 1 mei ‘18 -  dag van de arbeid 

——————— 
donderdag 10 mei ‘18 -  O.L.H. Hemelvaart 

——————— 
vrijdag 11 mei ’18 -  vrijaf 

——————— 
maandag 21 mei ‘18 -  pinkstermaandag 

Jaargang Dd. : 30 - 06 - 2017 

In dit nummer ondermeer informatie over 

-  Vakantie ... 

-  Info allerlei 

-   Volgend schooljaar 

-   Vakantiekalender 2017 - 2018 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 

Twee maanden, 
net geen negen  

weken. 
62 dagen,  

1488 uren, 
89 280 minuten, 

5 356 800 seconden. 
Vakantie dus. 

 

Grote vakantie. 
 

Genieten, zingen 
en dansen. 

Je laten verrassen 
en je op sleeptouw 

laten nemen. 
Mee fladderen 
met de vlinder, 

de natuur  
verkennen. 

Wegdromen in de 
wolken. 

 
Leve de vakantie ! 
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Stoepkrijtactie : 
 

Naar (bijna) jaarlijkse gewoonte 
steunden wij dit schooljaar weer 
het project van “Mobiele School” 
met de stoepkrijtactie.   
Dit bracht € 654,94 op. Hierbij wil-
len wij de kinderen, en zeker ook 
de sponsors van harte bedanken ! 

Opvang laatste schoolweek : 
 

De bijdrage voor de opvang van de laatste week van juni wordt mee-
gerekend met september van volgend schooljaar. 

Aan al onze  
 

6de klassers 
 
 
 
 
 
 
 

met jullie  
 

overstap naar  
 

het middelbaar  
 

onderwijs ! 
 
 

het schoolteam 
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Bij de start van het nieuwe schooljaar vinden wij het be-
langrijk om op het einde van de vakantie even kennis te 

maken met de nieuwe klassen en de nieuwe leerkrachten. 
 

Daartoe nodigen wij u allen uit op de 
 

 
 

Van 16u00 tot 19u00 kunt u in de klassen terecht. 
( de klaslijsten zullen dan uithangen in de inkomhal ) 

Daar zullen de klastitularissen de klaswerking nader 
 toelichten en kunt u verder kennismaken. 

 

U bent er dus van harte welkom ! 
 

Het schoolteam 

“welkomnamiddag” 
op dinsdag 29 augustus 

Aan iedereen die  
een steentje heeft 

bijgedragen voor het 
welslagen van het 

voorbije schooljaar !  

Alvast in jullie agenda te noteren : 
 

 Eerste schooldag op 1 september 2017 
 Heilig Vormsel op zaterdag 5 mei 2018 
 Eerste communie op zaterdag 12 mei 2018 om 16u 
 Schoolfeest op zondag 27 mei 2018 


