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Halle, 21 maart 2017

Directie aan ouders

Beste ouders,
Carnaval staat voor de deur en ook de kinderen van Zilverberk
zetten weldra hun feestneus op.
Een paar leerlingen uit Zilverberk streden het voorbije weekend
om de titel van miniprins of miniprinses. Dikke proficiat aan
Shannon Clement (6D), zij werd verkozen tot miniprinses.
Carnaval in Zilverberk …
Aanstaande vrijdag trekken de leerlingen erop uit. In de voormiddag staat een kermisbezoek op het
programma. Bij regenweer blijven we op school. ’s Namiddag wordt er verder gevierd op school. Dans
en muziek kunnen op deze dag zeker niet ontbreken. We krijgen bezoek van Halattraction, de Gilles en
andere carnavalisten. Ook zal er een Swingpaleis en een en carnavalfuif georganiseerd worden.
Zoals altijd vragen wij om geen nepwapens, geen confetti en geen spuitbussen mee te brengen.
Dank voor uw begrip !
Wat doen we op de kermis ?
Peuters, 1ste & 2de kleuterklas : 3 ritjes op draaimolen voor 1 euro.
3de kleuterklas : 2 ritjes op de vliegtuigjes voor 2 euro.
1ste & 2de leerjaar : 2 rondjes op Rocking Car en 1 rit op de kleine botsauto’s voor 2 euro.
3de & 4de leerjaar : 1 rit op de Inktvis en 2 rondjes op Rocking Car voor 2,50 euro.
5de & 6de leerjaar : 2 ritten op botsauto en 1 rit op Creazy Dance voor 4 euro.
Het te betalen bedrag gaat van de maximumfactuur.
Wij geven onze kinderen (van de lagere afdeling) ook de kans om frietjes te eten op de kermis. Dit is
geen verplichting. U kiest dus zelf of u uw kind geld meegeeft voor frietjes of boterhammen voorziet.
Frietjes met saus  1,50 euro (vooraf af te geven aan de leerkracht).

Maandag 27 maart 2017 is een facultatieve verlofdag … De schooldeuren blijven dicht!
Tom Vancutsem
Directeur

Niet vergeten : do 23/03 oudercontact
Info secundair : do 30/03 om 18u is er een volledige
uitéénzetting over de werking in het secundair onderwijs. Zowel
de directie van de Middenschool als het KTA zullen u de
mogelijkheden van hun school voorstellen.

