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Med. 13/2016-2017

Halle, 9 februari 2017

Directie aan ouders

Beste ouders,
Op zaterdag 13 mei 2017 gaat ons mondiaal schoolfeest ‘Festival MondiHalle’ door.
De school opent haar deuren tussen 11u en 18u.
Naast hapjes en drankjes, kan u genieten van optredens van onze leerlingen en
randanimatie. Later meer hierover.
We hopen u te verwelkomen.

Tom Vancutsem
Directeur

Gelieve onderstaande strook in te vullen, zodoende de juf/meester een zicht heeft op het aantal deelnemers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn kind …………………………………………………………………………………uit klas ………………
 Zal deelnemen aan de klasopvoering op zaterdag 13 mei
 Zal niet deelnemen aan de klasopvoering op zaterdag 13 mei

Parkeren/stoppen in de schoolomgeving
Regelmatig nemen buurtbewoners contact op met de school om hun ongenoegen te uiten over
het feit dat ouders die hun kinderen naar school brengen en komen halen zo kort mogelijk bij de
school willen parkeren en hierdoor regelmatig hun oprit of garage blokkeren. Soms enkele
seconden, soms meer dan 15 minuten. We kunnen ons voorstellen dat het frustrerend is als je
‘s morgens tijdig wil vertrekken en een auto je uitrit blokkeert, idem voor ‘s avond als je in je
garage wilt rijden.
Wij vragen als school om de parking te vrijwaren, maar het kan ook niet de bedoeling zijn dat
buren last hebben van het parkeergedrag van ouders.
Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om gemakkelijk te parkeren in de buurt en zeker niet rond
de spitsuren. MAAR… iets verder parkeren helpt misschien wel, we denken daarbij bv. rond de
St.-Rochuskerk. Of iets hogerop aan de school, zo trekt men het parkeergebied iets verder open
en wordt alles niet gecentraliseerd rond de schoolomgeving.
We beseffen maar al te goed dat niet iedereen te voet naar school kan komen, maar;
- met de auto thuis iets vroeger vertrekken;
- iets verder van de school parkeren;
- een 500-tal meter te voet gaan;
kortom een beetje goed wil, het helpt iedereen en het maakt de schoolomgeving
veiliger.

Ter info :
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 de volledige folder op www.zilverberkhalle.be (bij info)

Dikke truiendag “Hou het poolijs koel” : vrijdag 17 februari ‘17
Krokusvakantie : van maandag 27 februari t.e.m. zondag 5 maart ‘17
Oudercontact : donderdag 23 maart ‘17
Facultatieve verlofdag : carnavalmaandag 27 maart ‘17
Paasvakantie : van maandag 3 april t.e.m. maandag 17 april ‘17
Feest v.d. arbeid : maandag 1 mei ’17
Pedagogische verlofdag : dinsdag 2 mei ‘17

