
December 2017 : 
 

Zaterdag 2 december : dactylo-les 
Maandag 4 december : zwemmen voor L5 & L6 
Dinsdag 5 december : 13u15 - 16u30 : zitdag CLB 
                                              (liefst afspraak via zorgjuf of directie) 
                                        personeelsvergadering = géén studie ! 
Donderdag 7 december : medisch consult L5 (deel 1) op CLB 
Van donderdag 7 t.e.m. vrijdag 15 december :  
                                        proevenperiode lagere klassen 
Zaterdag 9 december : dactylo-les 
Maandag 11 december : zwemmen voor L5 & L6 
Dinsdag 12 december : medisch consult L5 (deel 2) op CLB 
Vrijdag 15 december : welkommomentje nieuwe peuters (instap na nieuwjaar) 
Zaterdag 16 december : dactylo-les 
Maandag 18 december : zwemmen voor L5 & L6 
Dinsdag 19 december : rapport lagere klassen 
Donderdag 21 december : oudercontact lagere klassen 
Vrijdag 22 december : om 9u - kerstviering in de kerk - iedereen welkom! 
Zaterdag 23 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018 : kerstvakantie 

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

 

De truffelverkoop  was weerom een succes.  
De Sint zal tevreden zijn dat wij hiermee 
ons steentje kunnen bijdragen. 
 

Niet vergeten : de truffels worden 
meegegeven, of kunnen worden 
opgehaald op donderdag 21 december. 

Jaargang Dd. : 01 - 12 - 2017 

 

N
ie

uw
sb

ri
e
f 

  
 

V
R

I
J

E
 

B
A

S
I

S
S

C
H

O
O

L
 

Z
I

L
V

E
R

B
E

R
G

 

Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 

 
 
 
 

Pedagogische werkdag 27 november –  
                                        Wat hebben we gedaan? 

We ‘ver-Zill-verden’ onze school… geen kerstversie-

ring, geen zilveren decoratie…  
We hebben ons verdiept in de 8 uitdagingen van het 

nieuwe leerplanconcept: Zill. 
      Wie met het nieuwe concept kennis maakt, begrijpt 
      meteen dat dit een ware ‘boost’ zal geven aan het  
      leren en onderwijzen op school. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet in op een  

uitdagend en evenwichtig leerplan  

die de ‘goesting in het leren’ zal vergroten.  



Slaapklasje : 
 

Vanaf maandag 4 december kunnen  
ouders van peuters en kleuters uit de 1ste kleuterklas  
intekenen voor het “slaapklasje”. 
 

 Wat en waarom ? 
 Na het middageten kunnen de inge- 
 schreven peuters/kleuters uit de 1ste 
 kleuterklas onder  toezicht een mid-   
 dagdutje doen. 
 Daarvoor heeft de school een aantal 

veldbedjes met dekentjes en kussentjes aangekocht. 
 

Dit om tegemoet te komen aan de nood om een lange schooldag even 
te onderbreken. 

 

Voor de fluo-controles, de voorbije Quiz, de kaarting,  
het Sintbezoek …  
en nog zoveel  meer ... 

Zondag a.s. : 1ste adventszondag :  
 

De advent is in het christendom de bena-
ming voor de aanloopperiode naar kerst. 
De naam advent komt van het Latijnse 
woord adventus, dat “komst” betekent.  
In de adventsperiode bereiden christenen 

zich voor op het kerstfeest waar de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

Instapviering  communicanten : 
 

Alle eerste communicantjes en vormelingen worden, samen met hun 
ouders, grootouders, broertjes en zusjes uitgenodigd naar een eerste 
gezinsviering : op zat. 9 december om 18u00 in de kerk van de Zilverberg 
                      of op zondag 10 december om 9u15in de kerk van Rumbeke. 


