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Halle, 19 december 2016

Directie aan ouders

Beste ouders,
De kerstvakantie staat voor de deur. Vooraleer we er even tussenuit trekken, berichten we u graag over
een aantal zaken.

Verloren voorwerpen
Vanaf woensdag worden in de polyvalente zaal de verloren voorwerpen uitgestald.
Nadien worden deze aan een goed doel geschonken.

Verkiezingen schoolraad
De uitslag van de verkiezing ligt ter inzage op het secretariaat. Volgende drie personen werden verkozen:
An Vanzeebroeck, Joke De Jonge en Sylvie Deckers.

Inschrijvingen broers/zussen voor schooljaar 2017-2018
De aanmeldingsperiode voor broers/zussen + kinderen van personeel is afgesloten sinds vorige vrijdag.
‘Vergeten’ broers/zussen moeten dringend contact opnemen met de school of met de LOP-deskundige,
mevrouw Carbon (stefanie.carbon@ond.vlaanderen.be of 0492/34.60.00).

Schaatsen
Zilverberk trekt deze week met alle leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar naar de ijspiste te
Halle.

Vrijdag 23 december :

De lessen eindigen om 12u10 !

Er is opvang o.l.v. Infano

Rijen en busdienst zoals op een woensdagmiddag
De lessen hervatten op : maandag 9 januari 2017 om 8u25 stipt !
Opgelet voor de schoolbusgebruikers : vanaf 1 januari is er geen busdienst meer wegens pensioen
chauffeur.

Wij wensen iedereen

een fijn eindejaar toe !
Het Zilverberkteam


Agendaweetjes :
 Kerstvakantie : van maandag 26 december ‘16 t.e.m. zondag 8 januari ‘17
 Winterrapport : vrijdag 3 februari ‘17
 Info 6de leerjaar  inschrijven in een secundaire school 2017-2018
Alle secundaire scholen in Halle en Alsemberg werken met dezelfde inschrijfperiodes voor het 1ste leerjaar
secundair. De inschrijvingen gebeuren in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet
geldig.
Wanneer kan je inschrijven ?
10 tot 24 februari 2017 : broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in dezelfde secundaire school.
28 april tot 12 mei 2017 : alle leerlingen
Zie folder op www.zilverberkhalle.be

 Krokusvakantie : van maandag 27 februari t.e.m. zondag 5 maart ‘17
 Oudercontact : donderdag 23 maart ‘17
 Sportdagen lagere : 28, 30 en 31 maart ’17
 Facultatieve verlofdag : carnavalmaandag 27 maart ‘17
 Paasvakantie : van maandag 3 april t.e.m. maandag 17 april ‘17
 Lenterapport : vrijdag 28 april ’17
 Feest v.d. arbeid : maandag 1 mei ’17
 Hemelvaartsdag + brugdag : donderdag 25 & vrijdag 26 mei ‘17
 Pinksteren : Pinkstermaandag 5 juni ‘17
 Geïntegreerde werkperiode :
Van di 6 juni t.e.m. vrij 9 juni : GWP 5de leerjaren : zeeklassen te Nieuwpoort
Van do 15 juni t.e.m. vrij 16 juni : 2daagse : 3de leerjaren te Dworp
Van ma 26 juni t.e.m. do 29 juni : GWP 4de leerjaren : sportklassen te Kluisbergen


 6des feest : woensdag 28 juni ‘17
 Pennenzakkenrock : donderdag 29 juni ‘17
 Zomerrapport : vrijdag 30 juni ‘17

