Vakantiekalender 2020 - 2021
vrijdag 2 oktober ‘20 : facultatieve vrije dag


zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november ‘20 :
herfstvakantie
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Meensesteenweg 417
8800 Rumbeke
info@zilverbergschool.be
www.zilverbergschool.be

Jaargang 17 - Nr

Beste ouders,



woensdag 11 november ‘20 : wapenstilstand

Een schooljaar afsluiten dat niet echt
‘een schooljaar’ was is ongewoon… voelt niet
goed aan en vraagt zeker niet om herhaling…..
Dankzij jullie allemaal is er veel werk verzet,
is dit geen verloren schooljaar geworden.
Ik wens jullie ALLEN van harte te bedanken
voor jullie inzet, aanmoedigingen, positieve
feedback… en zoveel meer.
Dat iedereen mag genieten van welverdiende
RUST en graag tot eind augustus.
directie Ann



vrijdag 27 november ‘20 : pedagogische werkdag


zaterdag 19 december ‘20 t.e.m. zondag 3 januari ‘21 :
kerstvakantie


woensdag 27 januari ‘21 : pedagogische werkdag


zaterdag 13 t.e.m. zondag 21 februari ‘21 :
krokusvakantie

zaterdag 3 t.e.m. zondag 18 april ‘21 :
paasvakantie


zondag 1 mei ‘21 : feest van de arbeid


donderdag 13 t.e.m. zondag 16 mei ‘21 :
weekend O.L.H. Hemelvaart


maandag 24 mei ‘21 : pinkstermaandag


donderdag 1 t.e.m. dinsdag 31 augustus ‘21 :
zomervakantie

Nieuwsbrief



B A S I S S C H O O L

woensdag 17 maart ‘21 : pedagogische werkdag

V R I J E



Z I L V E R B E R G



maandag 1 maart ‘21 : facultatieve vrije dag

Dd. : 26 - 06 - 2020

Au revoir …
Voor de ongeveer 135ste keer in de geschiedenis van onze school mogen
wij een aantal leerlingen “uitzwaaien”. Voor velen onder hen verlaten
zij na 9 jaar onze school. Er staan hen nog vele mooie jaren te wachten.
Wij allen wensen hen nog een mooie, succesvolle toekomst toe !

Opvang laatste schoolweek :
De bijdrage voor de opvang van 24 t.e.m. 30 juni wordt, zoals
jaarlijks, meegerekend met september van volgend schooljaar.

Opgelet … !
Dinsdag 30 juni eindigt de school om 11u30 !
Opvang tot uiterlijk 12u15.

