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Beste ouders 
               

September 2020… zal voor altijd in ons geheugen blijven 
hangen. We zijn blij dat we toch konden opstarten met 
kleine aanpassingen, gewapend tegen het virus covid-19. 
Het is een utopie te denken dat onze school virusvrij zal 
blijven, maar we doen allemaal ons best om de maatre-
gelen te volgen. 
 

Blijf alert dat u het schoolgebouw enkel op afspraak 
mag betreden. (via voordeur aanbellen). 

Blijf ook voldoende afstand houden buiten de  poorten. 
  

We merken dat de meeste ouders de weg naar onze 
website hebben gevonden. Daar komen de updates over 
de toestand op school en de nodig te wijzigen maatrege-
len. (www.zilverbergschool.be) 
BEDANKT aan alle (groot)ouders die zich aan de opgeleg-
de  regels houden. We wensen iedereen een gezond en 
                                                            leerrijk schooljaar toe! 
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Jaarthema : 
 

Waarschijnlijk zag u het al aan de ra-
men van de school of vertelde uw 
kind over het nest op de speelplaats.  
Of misschien vroeg uw kind om eens 
op bezoek te gaan in het geluksbos?  
Deze gebeurtenissen kaderen alle-
maal in ons jaarthema.  
 

Dit jaar kozen we om te werken met 
het boek van Leo Bormans:  
 

Geluk voor kinderen. 
 

In dit boek staan prachtige verhalen 
over verschillende vogels die ons heel wat te vertellen hebben .  
Ze helpen ons om stil te staan bij wat geluk is, gelukkig zijn . Alle kinde-
ren van de school werken mee aan dit thema, we doen gezamenlijke 
activiteiten maar ook in de klas zal er regelmatig mee gewerkt worden.  
 

We vinden het belangrijk dat elk kind zich gelukkig voelt op onze 
school en proberen via dit jaarthema ons steentje bij te dragen . 

Wat staat er nog op ons programma ? 
 

Een kalender met de komende activiteiten op school kan je voortaan 
terugvinden op onze website onder “kalenders” —-> “infokalender”. 
 

Gemachtigd opzichters  
zijn er speciaal om jullie allen veilig de straat over te steken. Mogen wij 
dan ook met aandrang vragen hun aanwijzigen strikt te volgen a.u.b.  

Infofolder en schoolreglement 
 

De infofolder en het schoolreglement 2020 - 2021 kan je raadplegen 
op onze schoolwebsite. Het instemmingsformulier volgt binnenkort. 

Infoavond gaat niet door ! 
 

Door de huidige omstandigheden kan dit niet doorgaan op school. 

Digitale info wordt op vrijdag 18 sept aan alle ouders bezorgd. 

http://www.zilverbergschool.be

