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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 

www.zilverbergschool.be 

Eind januari : Nog net op tijd om jullie allen een 

Gelukkig Nieuwjaar 
toe te wensen ! 
Wij duimen 
  

alvast voor wat 
 

Geluk en een 
 

goeie Gezondheid 
 

voor iedereen ! 
het schoolteam 

 van concept naar leerplan 
 
  10 ontwikkelvelden 
  46 ontwikkelthema’s 

  213 doelen 

  Dit zal de school vertalen in 
  een geïntegreerde aanpak 
 

In onze vergaderingen wordt er vooral aan visie 

gewerkt 

De Graancirkel : 

We kregen van de Graancirkel een “ van harte dank je wel ” 

voor de vele voedselpakketten die we verzamelden. Zo hebben wij 
ook ons steentje bijgedragen aan een “warme kerst” voor iedereen! 

Kalender 2018 : 
 

Ondertussen prijkt in ieder gezin waarschijn-
lijk onze kalender van 2018, gratis aangebo-
den door de ouderraad. 
Er zijn nog enkele kalenders over. Wie het 
wenst, kan zich nog een kalender aan-
schaffen, dit slechts aan € 5,00/stuk. Wie in-
teresse heeft, kan zich wenden tot het secretariaat, bij meester Jan 

Dinsdag 6 februari = Dikke truiendag 2018  
 

Ondertussen is het begrip “Dikke Truiendag” reeds goed 
ingeburgerd. Ook dit jaar doen we terug onze duit in het 

zakje, door mee te doen. 
 

Vergeet dus niet, volgende week dins-
dag, een extra trui mee te brengen naar 
school.  
Wij zetten op 6 februari de verwarming 
alvast “enkele graadjes minder”! 

Zondag 25 maart = ZOMERTIJDONTBIJT 
 

Bij de verandering van winter- naar zomeruur voorziet 
de ouderraad heerlijke ontbijtpak-
ketten! Er zijn pakketten voor vol-
wassenen en kinderen.  
Een kortere nacht maken wij goed met een lekker 
ontbijt!Praktische info volgt binnenkort via een 
flyer in de boekentas en via Facebook.  



Grootouders van de 2de kleuterklas worden uitgenodigd : 
 

Grootouderfeest in februari? Nee hoor, we hebben ons niet vergist!  
De grootouders worden meestal in november in de bloemetjes gezet. 
Maar toen was het hier veel te druk. En als we grootouders uitnodigen, 
willen we daar natuurlijk wel wat tijd voor maken. Vandaar : 

Nadere info werd reeds aan de betrokken grootouders bezorgd en een 
verslagje hierover volgt nog wel... 

Maandmenu februari 2018 
 

Omwille van praktische redenen kunnen wij jullie voorlopig enkel de 
menu doorgeven van de eerste week van februari. 
Vanaf het ogenblik dat de rest ons wordt doorgestuurd, zal de maand-
menu op onze website  terug te vinden zijn. 

Data februari 2018 : 
 

Donderdag 1 februari : instap nieuwe peuters 
               13u30 : info CLB (naar secundair) voor 6de leerjaar 
Zaterdag 3 februari : dactylo-les 
Maandag 5 februari : zwemmen voor 5de & 6de leerjaar 
Dinsdag 6 februari : “Dikke Truiendag!” 
          VM : kleuterzwemmen voor 3de kleuter C (groep juf Griet) 
                                     personeelsvergadering — géén studie ! 
                                     19u00 : info CLB (naar secundair) in de Spil 
Woensdag 7 t.e.m. vrijdag 9 februari : zeeklassen voor 5de & 6de leerjaar 
Donderdag 8 februari : NM : grootouderfeest (enkel grootouders 2de kleuter) 
                                          Rapport  + oudercontact 1ste leerjaar 
Maandag 12 t.e.m.  zondag 18 februari : krokusvakantie 
Maandag 19 februari : instap nieuwe peuters 
              zwemmen voor 5de & 6de leerjaar 
Dinsdag 20 februari : 13u15 - 16u30 : zitdag CLB 
  (liefst afspraak via zorgjuf of directie) 
Donderdag 22 februari : oudercontact 3de kleuter + K 1A (juf Sabien) 
Zaterdag 24 februari : dactylo-les 
Maandag 26 februari : zwemmen voor 1ste & 3de leerjaar 
Woensdag 28 februari : NM : trefbal 2de graad 

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

 Fluo-controles door de ouderraad 
 

We mogen eigenlijk alle leerlingen een proficiat wensen, want  
procentsgewijs behaalden we een hogere score dan in december. 
In de maand januari behaalde het 4de lj B de hoogste score, waarvoor 
een extra PROFICIAT ! En… aan iedereen... doe zo verder ! 


