
Belangrijke data van januari tot krokus 
 

Maandag 6 januari : zwemmen voor L4 & L6 
Dinsdag 7 januari : VM : Kronkeldiedoe voor L1 
                                  NM : Systematische contacten voor L6 
                                  Personeelsvergadering ( = géén studie !) 
Vrijdag 10 januari : van 13u15 tot 16u30 : zitdag CLB 
                                   (graag afspraak via zorgjuf Griet P) 
Maandag 13 januari : zwemmen voor L4 & L6 
Woensdag 15 januari : pedagogische werkdag = géén school ! 
Maandag 20 januari : zwemmen voor L4 & L6 
Donderdag 23 januari : VM : uitleg werking secundair door CLB  
                                                    voor L6 (Zilverlink) 
Vrijdag 24 januari : 15u45 : welkommoment voor nieuwe instappers   
                                                 (1 feb. en na krokus) 
                                   17u00 : info over inschrijven van nieuwe kleuters & 
                                                 leerlingen 
Maandag 27 januari : zwemmen voor L4 & L6 
                                       20u00 : vergadering ouderraad 
Vrijdag 31 januari : Facultatieve vrije dag ! 
 

Maandag 3 februari : zwemmen voor L4 & L6 
Vrijdag 7 februari : van 13u15 tot 16u30 : zitdag CLB 
                                   (graag afspraak via zorgjuf Griet P) 
Maandag 10 februari : zwemmen voor L4 & L6 
                                         Personeelsvergadering ( = géén studie !) 
Van woensdag 12 t.e.m. vrijdag 14 februari : zeeklassen voor L5 & L6 
Zaterdag 15 februari : kinderfuif (door ouderraad) 
Maandag 17 februari : zwemmen voor L1 & L3 
Dinsdag 18 februari : oudercontact voor L1 / Rapporten lagere school 
Van maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart : krokusvakantie 

Denk eraan lege huishoudbatterijen binnen te brengen op school. 
Het geeft ons de kans te sparen voor schoolmaterialen, en zoals het 
eeuwenoude spreekwoord zegt …  

                … alle kleine beetjes helpen! 

Jaargang 20 - 12 - 2019 
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Basisschool Zilverberg 
Meensesteenweg 417 
8800 Rumbeke 
info@zilverbergschool.be 
www.zilverbergschool.be 
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Een witte kerst  
als in een droom 

 

met tientallen lichtjes  
in een boom 

 

kerstballen blinken,  
kerstklokken klinken 

 

de gezelligste tijd  
van het jaar 

 

met heel de familie  
bij elkaar 

 

prettige kerst en  
gelukkig nieuwjaar!  

 
het schoolteam 



Onze “Rospot” werd vorige week geledigd en alle “rostjes” werden 

naar de bank gebracht.  

Onze eerste inzamelronde leverde 44 kg en 260 g op.  

Goed voor ongeveer € 312,00.  

Wat onze 2de inzamelronde zal opbrengen,  

kunnen we pas na 

de kerstvakantie 

kenbaar maken. 

Het is tot op heden alvast al een succes-

actie. Aan allen alvast een  

“Dank je wel!” 

Inschrijvingen peuters (°2018) en nieuwe leerlingen 
 

Kinderen, geboren in 2018 en die in groot-Roeselare wonen, worden 
begin 2020 aangeschreven door het LOP (Lokaal OverlegPlatform) met 
de uitnodiging een schoolkeuze voor hun peuter te maken. Hoe dit in 
z’n werk gaat, wordt uitgelegd in een  

infomoment op vrijdag 24 januari om 17u. 
 

De instappertjes van 1 februari 2020 & na de krokusvakantie worden 
afzonderlijk uitgenodigd en worden ook op vrijdag 24 januari  
verwacht, maar dan om 15u45, voor een kennismaking met de juf & 
de klas. 

Truffelverkoop  
 

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op jullie 
steun via de truffelverkoop, waarvoor van harte  

                                      “Dank” 

Kalenders 2020 en klasfoto’s  
 

De kalenders en de klasfoto's van uw kinderen 
waren weer prachtig. Dank aan de ouderraad 
voor het initiatief en aan de sponsors die dit mogelijk maakten. 
 

Daar nog vragen volgen naar extra bestellingen wordt de kans tot be-
stellen verlengd tot vrijdag 10 januari 2020. 
Wie dus nog een klasfoto wenst (Kleur of Zw/W) kan dit nog énkel via 
het secretariaat (€ 5,00 per foto) 
(Alle latere bestelde of bijbestelde foto’s zullen pas 
na de kerstvakantie beschikbaar zijn.  
De nabestellingen worden gebundeld om de port-
kosten te drukken.) 

Menu  & studiekalender januari 2020  

—> zie website www.zilverbergschool.be 

Ken je nog ouders die interesse hebben in onze school? 
Geef ons telefoonnummer of mailadres gerust door. 

De Sint kwam ook op bezoek 


