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Halle, 2 september 2016

Directie aan ouders

1 september … De aftrap van het nieuwe schooljaar werd gisteren gegeven ! Het
Zilverberkteam en de Zilverberkleerlingen zijn er klaar voor.
Samen leren, samen ontdekken, samen plezier maken, samen boos zijn, samen
oefeningen maken, samen een onvergetelijk jaar beleven !
‘Samen leren samenleven’ is immers de slogan van het vernieuwde Pedagogisch
Project van het GO !

Informatie over de werken op de campus.
Tijdens de vakantie werden er werken uitgevoerd in de polyvalente zaal, aan de parking en de toegang
van de school. De weergoden waren ons goed gezind en net op de valreep werd de asfaltlaag op de
parking aangelegd. Wij vragen nog een 3-tal weken geduld en dan kan u ook een omheining bewonderen
langs de speelplaats van de lagere. Wij voorzien tot dan extra bewaking langs de nadars, die momenteel
dienst doen als afsluiting.
Afspraak parking :
De PARKING is enkel toegankelijk voor personeel en is VERBODEN terrein voor ouders en voetgangers !!!!
Er werd een aanzienlijke investering gedaan om een ‘veilig’ wandelpad langs de parking aan te leggen. Wij
vragen met aandrang dit wandelpad te gebruiken en niet via de parking de school te betreden of te
verlaten. Dit voor de veiligheid van al onze leerlingen. Kunnen we rekenen op het goede voorbeeld van de
ouders ??? DANK bij voorbaat !!
In de kijker :
Als vervolg van het werk van vorig schooljaar zet BS Zilverberk haar project NATUUR-lijk
verder ! Natuur wordt in de kijker geplaatst door het organiseren van dagelijkse lessen,
observaties, doe-activiteiten, enz. Dit schooljaar gaat de focus vooral naar het uitwerken
van de pedagogische tuin van de school. Dit met en voor de leerlingen. Een tuinarchitect
werd onder de arm genomen en met tal van ideetjes zal er aan het werk worden gegaan.
U hoort er weldra meer over via de werkgroep ‘natuur’.
De school legt haar focus dit schooljaar ook op extra muzische activiteiten. De leerlingen zullen 2
weken (week voor de herfstvakantie en week voor de krokusvakantie) kunnen genieten van een
muzische activiteit o.l.v. Musical on Stage. Een project met een gouden randje en enig in de streek.
Om taal extra in de kijker te zetten worden de jaarlijkse taalhoogdagen in BS Zilverberk tijdens de
week van 12 september 2016 georganiseerd. De lat hoog leggen voor talen is een gedachte die we
doorheen ons onderwijs immers dagelijks meenemen. Lezen, lezen, lezen … het kan zo leuk zijn .
Programma :
13/09 Sandrine Lambert komt naar het 2de leerjaar werken rond poëzie.
13/09 Hilde Schuurmans werkt met de 2de kleuterklassen rond een prentenboek.
15/09 Sandrine Lambert komt naar het 1ste leerjaar en zal poëtisch aan het werk gaan
met de eerste woordjes die de leerlingen reeds zullen geleerd hebben.


Vrijdag 16 september - STRAPdag : het leukste verkeersevenement van het schooljaar !
Op deze dag komen zoveel mogelijk kinderen al stappend of trappend naar
school. De leerlingen maken er zeker nog kennis mee in de klas.

NIEUW
Zwemmen staat eindelijk terug op het Zilverberkprogramma en dit volgens de nieuwe richtlijnen.
Joepie !!!! De zwembanen in het zwembad van Halle zijn gereserveerd.
Meer informatie zal u via een apart schrijven krijgen.

In het gezondheidsbeleid van de school wordt vanaf heden opgenomen dat frisdranken worden geweerd
tijdens de schooldagen. Gezond en wel gaan we het nieuwe schooljaar tegemoet met water 

Eetfestijn 7, 8 en 9 oktober 2016 . Misschien deze datum nu reeds in de agenda plaatsen ???
!!!! Facultatieve verlofdag : maandag 10 oktober 2016 !!!!

Sporten in september
Scholenveldloop op zaterdag 24 september vanaf 14u in Don Boscoschool te Halle. Deze sportieve dag
wordt op het getouw gezet door de Stichting Vlaamse Schoolsport, Olympic Essenbeek Halle en de
Halse sportdienst. Kom, doe mee en beleef een spetterende, sportieve namiddag.

Ouders die kinderen hebben in kleuter- en/of lagere afdeling kunnen een
studietoelage aanvragen. Vraag de documenten op het secretariaat of via deze
website  www.studietoelagen.be

