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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 
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Beste ouders, 
 

We zijn, na een mooie, warme zomer, alweer 2 weken 
onderweg in het nieuwe schooljaar. 
Het nieuwe jaarthema sluit aan bij het jaarthema van de 
scholengemeenschap en luidt als volgt:  
 

‘Stap je mee?’ 
 

Samen stappen we ook dit jaar in de goeie richting en 
helpen elkaar als ‘t wat moeilijker gaat.  
 

Om onze tocht aangenaam te maken en samen de eind-
meet te bereiken, mochten de kinderen wensen op-
schrijven en die in onze wensboom hangen.  
Enkele van die wensen zullen in de loop van het school-
jaar worden uitgevoerd. Zo proberen we ons schooljaar 
wat meer kleur te geven. 

Belangrijke info - wijzigingen !  (zie ook infofolder / schoolreglement) 
 

Schoolmaaltijden 
Dit schooljaar worden de maaltijden weer geleverd door Hanssens. 
De maandmenu kan je terugvinden op onze website . 
 

Ter herinnering : 
Wie toch onverwacht op school wil eten, brengt zijn boterhammetjes 
mee! Wie onverwacht een maaltijd wil annuleren, doet dit ‘s mor-
gens in het secretariaat, vóór de aanvang van de lessen.  
Zo niet, wordt de bestelde maaltijd toch aangerekend. Enkel bij ziekte 
van uw kind, wordt de niet gebruikte maaltijd niet aangerekend. 
Wie zijn boterhammetjes thuis is vergeten, schuift aan voor een war-
me maaltijd. Die zal dan ook op de schoolrekening verwerkt worden. 
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 Tijdens de welkomnamiddag en in onze  
 infoavond (voor lager) werd er geduid hoe  
 we met het nieuwe leerplan ZILL aan de  
 slag gaan. 

Op dinsdag 25 september is een infoavond voor K2-3 ge-
pland. (19:00) - enkel voor ouders 
We  blijven streven naar kwaliteitsvol onderwijs en danken 
u voor het vertrouwen in ons als schoolteam. 
                                                                                        directie Ann  

ingericht door de ouderraad 



Gebruik voordeur om 13u00 
 

Vanaf dit schooljaar blijft de poort om 13u00 gesloten! 
Vanaf 13u00 komen we binnen via de voordeur : 
 kleuters worden begeleid door hun ouder(s), oudere broer of 

zus, tot aan de speelplaats, 
 lagere schoolkinderen kunnen dit al alleen. 

Beste ouders, 
 

De ouderraad zal dit jaar 
terug een jaarkalender ver-
zorgen.   
Volgende week wordt er 
een klasfoto genomen van uw kind (mits u hiervoor toestemming gaf).  
De exacte dag van de foto wordt nog meegedeeld.   
Mogen wij vragen om dit weekend al eens uit te kijken naar bepaalde 
kledij voor uw kind.   
De jongens mogen op de foto een korte 
donkere short aan en een witte T-shirt  
of hemd met korte mouwen. Bretellen 
kunnen een leuk accessoire zijn! 
De meisjes mogen een donker (plooi)
rokje aandoen en een witte T-shirt of 

hemdje met 
korte mouwen.  Het zou leuk zijn als ze  
donkere kniekousen aan hebben en (indien 
mogelijk) twee vlechtjes in hun haren. 
Er moet niets worden aangekocht!   
Beschikt u niet over die kledij dan zorgen wij 
wel voor een oplossing! 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking, 
met vriendelijke groeten, de ouderraad. 

Eerste Communie : zaterdag 4 mei om 14u00 
Vormsel : zaterdag 11 mei om 17u00 

De maandmenu is ook terug te vinden op onze website “www.zilverbergschool.be”. 

Belangrijke data september & oktober : 
Dinsdag 18 september : dactylo-les 
Donderdag 20 september : 19u30 : schoolraad 
Maandag 24 september : zwemmen voor L2 & L6 
      personeelsvergadering —> géén studie 
Dinsdag 25 september : 13u30 - 16u30 : zitdag CLB :  
   afspraak graag via zorgjuf Griet P. 
                 dactylo-les 
   19u00 : infoavond 2de & 3de kleuter (zonder kinderen) 
Vrijdag 28 september : sportdag 1ste, 2de, 3de & 4de leerjaar 
Zondag 30 september : parochiezondag : viering om 10u00 
Maandag 1 oktober : Facultatieve vrije dag 
Dinsdag 2 oktober : sportdag 5de & 6de leerjaar 
Dinsdag 9 oktober : dactylo-les 
Maandag 15 oktober : zwemmen voor L2 & L6 
              personeelsvergadering —>  géén studie !   
Dinsdag 16 oktober : 20u00 : ouderraad 
Maandag 22 oktober : zwemmen voor L2 & L6 
Dinsdag 23 oktober : 13u30 - 16u30 : zitdag CLB :  
            afspraak graag via zorgjuf Griet P. 
            dactylo-les 
Donderdag 25 oktober : Rapport + oudercontact 1ste leerjaar 
Vrijdag 26 oktober : ‘s avonds : Halloween (door de ouderraad) 
Van maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november : herfstvakantie 


