
Belangrijke data : 
 

Maandag 4 nov. : Zwemmen voor L 2 & L 5A & B  
Maandag 4 en dinsdag 5 nov. : Good Planet -  L 5 & 6 
Woensdag 6 nov. : 20u00 : Vergadering ouderraad 
Donderdag 7 nov. : 19u00 : Herinneringsviering Arkorum (St.-Michielskerk)  
Vrijdag 8 nov. :  Verkeerseducatie voor de lagere school (door politie RIHO) 
                             Letterfeest voor L 6 (Broederschool) 
Maandag 11 nov. : Wapenstilstand - géén school! 
Dinsdag 12 nov. : American Games voor L 5A & B 
Vrijdag 15 nov. : Systematische contacten op school voor L 4 
                                     (= vroeger medisch schooltoezicht) 
                              Van 13u00 tot 16u00 : zitdag CLB (afspraak via juf Griet - zorg) 
Maandag 18 nov. : Ontdek-je-talent voor L 6 (PCLT) 
                                  Zwemmen voor L 2 & L 5A & B  
Dinsdag 19 nov. : Kleuterzwemmen voor K 3B (groep juf Heidi) 
Donderdag 21 nov. : Pedagogische werkdag = géén school 
Maandag 25 nov. : Zwemmen voor L 2 & L 4 
Dinsdag 26 nov. : Oudercontact voor alle kleuters - van 16u10 tot 18u10 
Donderdag 28 nov. : Oudercontact voor alle kleuters - van 18u00 tot 20u00 
Vrijdag 29 nov. : Systematische contacten op CLB voor L 1 (tweede groep) 
                                     (= vroeger medisch schooltoezicht) 
                              20u00 : Quiz ouderraad (in de Zilverlink) 
Maandag 2 dec. : Zwemmen voor L 2 & L 4 
Dinsdag 3 dec. : Kleuterzwemmen voor K 3C (groep juf Griet) 
Van donderdag 5 t.e.m. vrijdag 13 dec. : Proevenperiode lagere 
school 
Donderdag 5 dec. : Personeelsvergadering —> géén studie! 
Weekend 7-8 dec. : Eerste instapviering eerste communicanten 
Maandag 9 dec. : Zwemmen voor L 4 & L 6 
Donderdag 12 dec. : 19u00 : schoolraad 
                                      20u00 : vergadering ouderraad 
Maandag 16 dec. : Zwemmen voor L 4 & L 6 
Dinsdag 17 dec. : Kleuterzwemmen voor K 3A (groep juf Joke) 
                                Vanaf 16u10 : oudercontact voor L 5 & 6 
Donderdag 19 dec. : Oudercontact voor L 2 t.e.m. L 6 
Van maandag 23 dec. t.e.m. zondag 5 jan. : Kerstvakantie 
Woensdag 25 dec. : Kerstmis 
Zaterdag 28 dec. : Kerstmarkt op de Zilverberg - met stand van de ouderraad 

Jaargang 25 - 10 - 2019 
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Werken op school 
 

Waarschijnlijk is het jullie reeds opgevallen… 
Er zijn weer werken aan de gang op school. 
Dit alles om onze school beter te maken, 
veiliger, aangenamer, en aangepast aan de 
noden van deze tijd. 
Zo’n werken worden in verschillende fases uitgevoerd, 
naargelang de kostprijs, m.a.w. de financiële middelen 
die ons door de overheid worden toegekend. 
 

De huidige werken omvatten onder meer in het oude  
gedeelte van de school de renovatie van de klas van juf 
Isabelle (L 3A), de herinrichting van de opbergruimte  
bovenaan de grote hal, het beveiligen van de trapleuning 
in de grote hal en het heropfrissen van de gang boven. 

 

Ook het dak van onze nieuwbouw wordt aangepakt. De 
isolatie in het dak bleek niet voldoende en zal worden 
aangepast aan de nieuwe normen. Hopelijk zal dit de 
temperatuur in die klassen wat draaglijker maken. 
 

Tijdens de werken wordt ook een stukje van onze speel-
plaats voorzien als  werfzone. 
en zal ons circulatieplan voor de klasrijen telkens worden 
aangepast volgens het verloop van de werken. 
 

Eind januari / begin februari 2020  is het einde van de 
werken voorzien. 

 
 

   November = dubbele punten ! 
            Verzamelen maar !!! 



Even opfrissen … 
 

Tijdig op school: 
Wees tijdig op school! Het is belangrijk dat iedereen op tijd op school 
aanwezig is. Te laat komen hindert het klasgebeuren en dat vinden de 
kinderen ook niet leuk. 
De school start ‘s morgens om 8u40 
                            ‘s middag om 13u10 
 

Opvolgen instructies gemachtigd opzichters : 
Het oversteken van de Meensesteenweg is een gevaarlijke onderne-
ming. De gemachtigd opzichters helpen jullie de straat “veilig” over te 
steken. Ook al begeleid je als volwassene, ouder of grootouder de kin-
deren, het is heel belangrijk de instructies van de gemachtigd opzichter 
strikt te volgen. Belangrijk is wachten in het midden tot er teken wordt 
gegeven dat je verder mag oversteken! 
 

Verjaardagen :  
Omwille van gelijke kansen mogen op onze school géén uitnodigingen 
voor verjaardagsfeestjes worden uitgedeeld.  
Op vraag kunnen jullie een klaslijst met adressen (mailadressen en tele-
foonnummers mogen niet) bekomen in het secretariaat. 
 

Middagmalen : 
Wil er graag op toezien dat de maaltijdbriefjes ‘tijdig’ terug worden bin-

nengebracht op school (d.w.z. vóór het einde van de betrokken maand). 

Het bijbestellen en/of annuleren van een warme maaltijd gebeurt  

vóór 9u op het secretariaat of via het agenda van de leerlingen. 
 

Externe hulp over de middag : 
Wie over de middag een afspraak heeft met externen (logo, … ) brengt 
zijn boterhammetjes mee.  
Let wel : externe hulp kan enkel op aanvraag en mits toestemming van 
de directie. 
 

Belangrijk voor jullie planning : 
 

Truffelverkoop : 
 

Met de start van de herfstvakantie gaat ook 
onze truffelverkoop weer van start. Een doos 
bruine of witte, artisanaal gemaakte truffels 
(400g) kost € 12,50.  
Bestellen kan tot 28 november. De truffels zijn beschikbaar op don-
derdag 19 december. Zoals jaarlijks proberen wij met de opbrengst de 
zware uitgaven van de Sint wat te verzachten. 

Website van onze school :     www.zilverbergschool.be 
 

In de loop van vorig schooljaar werd onze website wat aangepast. 
Wat vind je er zoal op terug?  
      Algemene info : infofolder, schoolreglement, visietekst, … 
      Klasbloggen met allerlei klasweetjes  
      Familienieuws en schoolpastoraal 
      Info van en over de ouderraad   
      Zwemkalender, studiekalender & jaarkalender  
      Menu van de maand, nieuwsbrief, … 
Toch de moeite om er eens in rond te neuzen! 

Groen op onze school :     ...groene speelplaats... 
 

Binnenkort starten ook de “vergroeningswerken” op onze school. 
Wat, waar en hoe? Dit laten we nog even in het midden. Laten we het 
voorlopig houden op het feit dat er een ganse ploeg (personeel, ouder-
raad en MOS-werkgroep, …) al sedert vorig jaar, na heel 
wat brainstormen en overleggen, in geslaagd is een 
groen project uit te werken. Resultaten hiervan zullen 
we beetje bij beetje te zien krijgen ... 
 

Fietscontrole :      
 

Op donderdag 10 oktober kwam de politie langs voor een controle van 
de aanwezige fietsen. De resultaten kleurden eerder “rood” dan groen. 
Weet dat een veilige fiets zeer belangrijk is voor uw kind. Dit zeker in 
de komende donkere dagen. 


