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Hoog bezoek … 
 

Op woensdag 14 no-
vember mochten we,  
op uitnodiging van een 
ouder, onze minister 
van onderwijs,  
mevrouw Hilde Crevits, 
ontvangen. 
Een delegatie van het 
stadsbestuur, enkele 
leden van de ouderraad 
en een groep van ons personeel kregen van de minister 
te horen dat wij hoog scoren, zeker wat onze “zorg” op 
school betreft. 
Ze vond het belangrijk enkele woorden te wisselen met 
alle geledingen van de school: leerlingen, ouders en 

 personeel. Na een korte 
 rondleiding op school 
 kon ze haar drukke agen- 
 da verder afwerken  
 richting Brussel. 
 Haar bezoek en haar  
 lovende woorden kunnen  
 ons alleen maar stimule- 
 ren zo verder te doen.  
 

 Haar bezoek heeft ons  
 deugd gedaan! 

Nieuws uit onze … voortuin … 
 

Heeft het wat lang geduurd?  Eindelijk wat vooruitgang bij de heraan-
leg van onze voortuin! Een groep leerlingen van St.-Idesbald, richting 
tuinaanleg & -onderhoud, o.l.v. enkele leerkrachten zijn begonnen  

 aan de verfraaiing ervan, eenvoudig  
 en strak, zoals dit het best bij ons  
 schoolgebouw past.  

voortuin vóór & tijdens de werken  

De verdere afwerking van de tuin blijft voorlopig nog een verrassing! 

Voor de opvulling 

van de bodem werd 

gekozen voor lam-

penpoetsersgras.  

   

   Laatste kans ... TRUFFELS ... 
 

   Allerlaatste kans om te bestellen :  
   uiterlijk tegen eind deze week! 

 Fietsen in orde? 
 

Hopelijk zijn de fietsen die niet in 
orde waren bij de fietscontrole van 
3 oktober reeds in orde gebracht. 
Opgelet voor een misschien  
onaangekondigde fietscontrole! 



ingericht door de ouderraad

Fluo-hesjes ! 
 

Waarschijnlijk iets van gehoord?  

Vorige week maandag werden rond 

17u, op het zebrapad vóór onze 

school, 2 meisjes aangereden.  

Godzijdank waren de verwondingen minder dan eerst gedacht. 

Misschien doet dit ons wel eens nadenken over het dragen van onze 

fluo-hesjes. Vooral bij de aanvang en het einde van de schooluren, bij 

schemerlicht, is “GEZIEN ZIJN” enorm belangrijk! Onthou dus goed: 

het dragen van een fluo-hesje kan een groot verschil maken. 

Op weg naar Kerstmis … 
 

Advent 2018: kwetsbaar verlangen 

Dit schooljaar gaan we samen op stap.  
De wegwijzers naar vorming geven de 
richting aan.  
In de advent wijst kwetsbaarheid de weg. Op kousenvoeten en 
met kwetsbaar verlangen stappen we de advent en elkaars wereld 
binnen. Stap je mee? 
Een katholieke school heeft meer dan gewone aandacht voor leer- 

 lingen die (groei)kansen dreigen te missen.  
 Ze wordt daarbij geïnspireerd door Jezus’  
 aandacht voor al wie in de maatschappij uit  
 de boot dreigt te vallen. Dat uitgangspunt  
 vraagt van leerkrachten dat ze zich verant- 
 woordelijk voelen voor elke leerling, hoe  
 anders, zwak of lastig die ook is.  
 Omdat leerkrachten geloven in de groeikan- 
 sen van elk kind, geven ze niet op.  
 Integendeel: ze geven   
 elk kind telkens op- 
 nieuw een nieuwe kans.  

Belangrijke data december : 
Maandag 3 december : zwemmen voor L3 & L4 
Dinsdag 4 december : verkeerseducatie op school voor de lagere klassen 
                                        Sint op bezoek ! (+ grootouders K 2) 
                                        personeelsvergadering ==> géén studie ! 
Woensdag 5 december : kleuterzwemmen groep 3 (groen) 
                                             systematische contacten* L6 
Van donderdag 6 t.e.m. vrijdag 14 december : proevenperiode lagere klassen 
Maandag 10 december : zwemmen voor L3 & L4 
Donderdag 13 december : systematische contacten* L1 (deel 1) 
Vrijdag 14 december : systematische contacten* L1 (deel 2) 
Maandag 17 december : zwemmen voor L3 & L4 
Dinsdag 18 december : 13u30 - 16u30 : zitdag CLB : afspraak graag via zorgjuf Griet P. 
                                          rapporten lager 
                                          16u30 : dactylo-les 
               oudercontact  L5 & 6  
Woensdag 19 december : kleuterzwemmen groep 3  (rood) 
Donderdag 20 december : oudercontact L2 t.e.m. L6 
 
 

ingericht door de ouderraad 

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

* vroeger medisch schooltoezicht 


