
Belangrijke data april - mei : 
Van zaterdag 6 t.e.m. zondag 21 april : paasvakantie 
Maandag 22 april paasmaandag = vrijaf 
Dinsdag 23 april : 16u30  : dactylo-les - examen 
Maandag 29 april : zwemmen voor L1 & L5 
Dinsdag 30 april : 13u30 - 16u30 : zitdag CLB : afspraak graag via zorgjuf Griet P. 
                               Personeelsvergadering => géén studie ! 
Woensdag 1 m ei : dag van de Arbeid = vrijaf 
Zaterdag 4 mei : 14u00 : eerste communie 
Maandag 6 mei : zwemmen voor L1 & L5 
Zaterdag 11 mei : 17u00 : Vormsel 
Maandag 13 mei : zwemmen voor L1 & L5 
Woensdag 15 mei : zwemmen 3e kleuter groep 2 (blauw) 
Donderdag 16 mei : fietsexamen 6e leerjaar 
Vrijdag 17 mei : meibedevaart 6e leerjaar 
Maandag 20 mei : zwemmen voor L1 & L5 
Dinsdag 21 mei : Personeelsvergadering => géén studie ! 
Woensdag 22 mei : skeelerhappening (namiddag) 
Maandag 27 mei : zwemmen voor L1 & L5 
      19u15 : schoolraad 
      20u00 : ouderraad 
Dinsdag 28 mei : oriëntatielopen voor 6de leerjaar 
Donderdag 30 mei : O.L.H. Hemelvaart 
Vrijdag 31 mei : brugdag = vrijaf 
 

Belangrijke data voor 2020 ! 
 

Eerste communievieringen :    (naar keuze zoals eerder in brief vermeld) 
 

Zaterdag 18 april 2020 om 17u30 in St.-Petrus & Paulus (Rumbeke) 
Zondag 19 april 2020 om 10u30 in St.-Pieters (Ledegem) 
 

Zaterdag 25 april 2020 om 16u00 in St.-Elooi (St.-Eloois-Winkel) 
   om 17u30 in St.-Petrus & Paulus (Rumbeke) 
Zondag 26 april 2020 om 09u00 in St.-Henricus (Zilverberg) 
 

Zaterdag 23 mei 2020 om 16u00 in St.-Jan (Rollegem-Kapelle) 
Zondag 24 mei 2020 om 09u00 in St.-Martinus (Oekene) 
   om 13u30 in St.-Pieter (Ledegem) 
 

Vormselviering : weekend van 9 & 10 mei 2020  (details volgen later) 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 
www.zilverbergschool.be 

Zill : de ontwikkelvelde  
met hun ontwikkelthema’s 

 

(deel 3) 



Kriebelbeestjes ! 
 

Spijtig genoeg raken we die beestjes maar 
niet kwijt. Wil graag, ook tijdens de paas-
vakantie, regelmatig controleren en zo nodig 
behandelen. 

Halleluja : 
 

Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Dan vieren ze de 
verrijzenis van Jezus Christus.  
Pasen valt altijd in de lente (de zondag na de volle maan die volgt op 
21 maart). De hele natuur ontwaakt dan uit haar winterslaap en on-
derstreept op haar manier de betekenis van Pasen: leven haalt het op 
de dood. Met Pasen begint de paastijd.  
De Kerk viert dan zeven weken lang Pasen.  
Vanaf Pasen tot Pinksteren komt het woord halleluja veelvuldig voor 
in de eucharistieviering. Dit Hebreeuwse woord betekent:  
'Loof de Heer' en wordt beluisterd en gezongen als een uiting van ju-
belende vreugde. 

Wij wensen julie allen een “Zalig Pasen”! 

Inzameling lege batterijen :  
 

‘t Is alweer een tijdje geleden dat we onze aandacht richtten op het 
inzamelen van lege batterijen. Daarom nog eens een oproep om lege 
batterijen mee te brengen naar school.  
Die mogen op het secretariaat binnengebracht worden. 


