
Jaargang Dd. : 27 - 09 - 2017 

In dit nummer ondermeer informatie over 

-  extra zorg 

-   info allerlei 

-   fietscontrole 

-   belangrijke data 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 

Niet vergeten :  

vrijdag 29 september 

Facultatieve vrije dag ! 

 M-decreet, teamteach, inclusief onderwijs, on-
dersteuningsmodel, nieuw leerplanconcept….  
 

u hoorde deze termen wellicht al in de media. 
 

Als school stimuleren we, vanuit een krachtige  
leeromgeving, de ontwikkeling van alle kinderen  
(brede basiszorg). 
Leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of ver-
hoogde zorg, kunnen voortaan extra zorg krijgen in de 
klas. Om die leerlingen en hun leerkrachten te begelei-
den is er vanaf 1 september 2017 een nieuw ondersteu-
ningsmodel. 
Wij maken deel uit van 

het ondersteunings-

netwerk Zuid en zijn 

dankbaar voor de 

‘helpende handen’ op de werkvloer. 

Wegens werkzaamheden in de straat  
zullen we van 2 t.e.m. 12 oktober moeilijk 
te bereiken zijn via telefoon en mail.  
Op dinsdag 10 oktober zelfs helemaal niet ! 

 NIEUWSBRIEF    

Aanvraag school - en studietoelage 
 

1 op 4 heeft er recht op. Van kleuter tot student. 
Je aanvraag indienen kan van 1 augustus 2017 t.e.m. 1 juni 2018. 
Vraag snel en gemakkelijk aan op www.studietoelagen.be. 
Formulieren zijn ook op het secretariaat van de school te verkrijgen. 
Voor hulp bij het invullen kan je terecht in het Welzijnshuis 
(Gasthuisstraat 10 te Roeselare - 051/ 80 59 00). 
Best volgende documenten 
mee te nemen :  
identiteitskaart, rekeningnum-
mer en bewijzen ontvangen 
alimentatie 2015. 
De studietoelage wordt door de 
medewerkers ter plaatse digi-
taal ingevuld en doorgestuurd 
naar Brussel. 

Zitdag CLB ? 
 

Maandelijks staat een zitdag CLB op onze kalender. Wat houdt dat in? 
Die namiddag, van 13u30 tot 16u30, is mevr. Leen Vandeputte, ver-

antwoordelijke van het CLB voor onze 
school, op school aanwezig om ouders met 
vragen te ontvangen en te helpen. 
Om zich op een gesprek goed te kunnen 
voorbereiden, is het wenselijk vooraf, via de 
zorgjuf Griet P., een afspraak te maken.  
 

Data zitdagen CLB : telkens op dinsdag : 
 

3 oktober  /  7 november  /  5 december  /  23 januari  /  20 februari  /  
27 maart  /  24 april  /  29 mei  /  19 juni 



 

Federatie Rumbeke wordt  
   Pastorale Eenheid Heilige Vincent 
 

   Vanaf vorig weekend behoort onze  
   parochie tot de “Pastorale Eenheid  
   Heilige Vincent”. De “federatie  
   Rumbeke” is ondertussen verleden tijd. 
   Pastoor - moderator = Johan Loones 
   Hulppriester = Guido Van Vlaenderen 
   Parochieassistent = Darky Seynaeve 

Fietscontrole  
 

Op maandag 18 september 2017 kwam de RIHO langs voor een onaan-
gekondigde fietscontrole. Er werden 27 fietsen gecontroleerd.  
Van dit totaal waren 63 % van de fietsen niet in orde. Bij 63 % was de 
fietsverlichting niet in orde. Tijd dus om de fietsen in orde te brengen ! 
Aandachtspunten voor een veilige fiets - in orde voor controle : 
 Doeltreffende rem vooraan 
 Doeltreffende rem achteraan 
 Een goed functionerende bel (hoorbaar op 20 meter) 
 Een goed zichtbare witte reflector vooraan 
 Een goed zichtbare reflector achteraan 
 Een goed zichtbare witte reflecterende strook aan weerszijden 

van elke band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige 
reflectoren per wiel 

 Goed zichtbare gele of oranje reflectoren aan weerszijden van el-
ke pedaal 

 De fiets heeft vooraan een goed functionerend vast wit/geel licht 
of de fietser draagt een los wit/geel licht vooraan op een goed 
zichtbare plaats 

 De fiets heeft achteraan een goed functionerend vast rood licht of 
de fietser draagt een los rood licht achteraan op een goed zicht-
bare plaats 

Belangrijke data oktober : 
 

Maandag 2 oktober : zwemmen voor L2 & L4 
Dinsdag 3 oktober : van 13u 30 tot 16u30 : zitdag CLB 
                                   (afspraak via juf Griet - zorgklas) 
Zaterdag 7 oktober : dactylo-les 
Maandag 9 oktober : zwemmen voor L2 & L4 
Dinsdag 10 oktober : (VM)  kleuterzwemmen K 3A (groep juf Joke) 
                                      personeelsvergadering … dus géén studie ! 
Zaterdag 14 oktober : dactylo-les 
Maandag 16 oktober : zwemmen voor L2 & L4 
Dinsdag 17 oktober : 20u00 - ouderraad 
Zaterdag 21 oktober : dactylo-les 
Maandag 23 oktober : zwemmen voor L2 & L4 
Donderdag 26 oktober : rapport L 1  
                                           oudercontact L 1 + K 3 
Vrijdag 27 oktober : welkommoment nieuwe instappertjes 
Zaterdag 28 oktober : dactylo-les 
Van maandag 30 oktober t.e.m. zondag 5 november : herfstvakantie 

Info allerlei ook terug te vinden op onze website : 
www.zilverbergschool.be  

Infofolder 2017 - 2018 : 
 

De infofolder is klaar en is op de website terug te vinden. Wie een ge-
drukt exemplaar wenst, kan dit op het secretariaat bekomen. 


