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Halle, 21 april 2017

Directie aan ouders

Beste ouders,
Graag willen we uw aandacht vestigen op volgende 3 punten.
1.

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het onthaalmoment dat ’s ochtends begint, vormt een
belangrijk onderdeel van het klasgebeuren.
Kinderen die te laat komen storen het moment en voor het kind zelf is het moeilijk om
aan te sluiten bij de activiteiten. Deze kinderen starten sowieso al niet meer met gelijke
onderwijskansen. Wij vragen daarom uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen
tijdig op school zijn. Uitzonderlijk eens te laat komen wordt door de vingers gezien.
Ook voor kleuters vragen wij u de begin- en einduren te eerbiedigen. Kleuters vinden het niet leuk om in
de klas te komen wanneer de activiteiten reeds begonnen zijn.

2.

Om een betere kijk te krijgen op onze rijen en met wie onze leerlingen meegaan starten we vanaf
maandag 24 april met een nieuwe regeling na schooltijd.
De rij naar de schoolpoorten schaffen we af, de rijen naar boven en beneden, zowel aan de Pastoor
Bernaertsstraat als de Balthazarstraat blijven behouden en vertrekken om 15u25 na het belsignaal.
Vanaf 15u15 vormen de leerlingen van de lagere school rijen voor het schoolgebouw per klas onder
toezicht van hun klastitularis, zij blijven in deze rijen staan tot de bel van 15u25, niemand verlaat vroeger
de rijen.
Vanaf 15u20 gaan de poorten open voor de ouders (voor de Pastoor Bernaertsstraat is dit de bovenste
poort), de ouders van de kleuters kunnen hun kleutertjes vanaf dat moment afhalen aan de klassen tot
15u30. De ouders van de leerlingen stellen zich vanaf 15u20 op achteraan de
speelplaats achter de speelblokken (zie foto) en wachten daar tot het belsignaal
van 15u25. Zo hebben de leerkrachten een betere kijk met wie de leerlingen
meegaan. Pas op aangeven van de klastitularis mogen de leerlingen de rij
verlaten.
Na 15u45 gaan de overgebleven leerlingen naar de opvang o.l.v. Infano.

3.

Om de veiligheid op de speelplaats te garanderen en een beter overzicht te hebben van de leerlingen
die in de opvang blijven vragen we u om onmiddellijk de speelplaats te verlaten na het brengen en
afhalen van de kinderen.
Hopend op jullie begrip
Vriendelijke groeten
Tom Vancutsem - Directeur



Ter info :
Info 6de leerjaar  inschrijven in een secundaire school 2017-2018  van 28 april tot 12 mei 2017
Zie de volledige folder op www.zilverberkhalle.be (bij info)

Lenterapport : vrijdag 28 april ’17
Feest v.d. arbeid : maandag 1 mei ’17
Pedagogische verlofdag : dinsdag 2 mei ’17
Zaterdag 13 mei (11u-18u) : schoolfeest
Naast hapjes en drankjes, kan u genieten van optredens van onze leerlingen en randanimatie.
Iedereen welkom.
Hemelvaartsdag + brugdag : donderdag 25 & vrijdag 26 mei ’17
Pinksteren : Pinkstermaandag 5 juni ‘17
6des feest : woensdag 28 juni ‘17
Pennenzakkenrock : donderdag 29 juni ‘17
Zomerrapport : vrijdag 30 juni ‘17

