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Halle, 1 juni 2017

Directie aan ouders

Beste ouders,

Keuzewijziging levensbeschouwelijk vak
Vroeger kon men tot de 8ste kalenderdag van september van keuzevak veranderen. Vanaf volgend
schooljaar kan dit niet meer. Wijzigingen voor het schooljaar 2017-2018, moeten voor 30 juni van het
lopende schooljaar gebeuren.
Wie volgend schooljaar van keuzevak wenst te veranderen vraagt nu een nieuw keuzeformulier aan
en bezorgt het vóór 30 juni ‘17 aan de school. Nadien is veranderen niet meer mogelijk.

Openstaande facturen
Gelieve openstaande facturen voor eind juni te betalen.

Rapport & evaluatie einde schooljaar
Het einde van het schooljaar komt dichterbij en zo ook de vraag of uw kind(eren) klaar is/zijn om de stap
naar het volgende leerjaar te zetten. Juni wordt meestal gekoppeld aan het begrip ‘examens’. Het
begrip examen wordt in het Zilverberkhuis niet gehanteerd. Wij geven geen examens! Examens zijn
weggelegd voor het secundair en hoger onderwijs .
In het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen er herhalingstoetsen op het programma staan.
Hoeft men hiervoor te leren? De ene wel, de andere niet. Op zich is de leerstof niet nieuw en zou het als
parate kennis kunnen benoemd worden. Het is echter wel zo dat iemand met een goede voorbereiding
meer kans heeft om betere resultaten te boeken.

Materiaal in bruikleen
In het begin van dit schooljaar kregen de leerlingen het nodige schoolmateriaal en leerboeken
in bruikleen aangeboden door onze school (zie getekende mededeling voor akkoord
‘materiaal in bruikleen’ in agenda). Lenen betekent dat het materiaal eigendom blijft van de
school.
Gelieve voor 19 juni de pennendoos te controleren en eventueel aan te vullen of het kapotte
materiaal te vervangen.

Integratiedagen in het 1ste leerjaar
22/5, 1 en 8 juni : integratiedagen voor de 3de kleuterklassers in het 1ste leerjaar.
Wo 14 juni (10u30-12u) : integratiedag samen met de ouders.



Sportdagen kleutertuin : 29/05 : 2de kleuterklas
30/05 : 3de kleuterklas
31/05 : 1ste kleuterklas
02/06 : peutertuin

Pinksteren : Pinkstermaandag 5 juni ‘17

Geïntegreerde werkperiode hopelijk met veel zon :


Van di 6 juni t.e.m. vrij 9 juni : GWP 5de leerjaren : zeeklassen te Nieuwpoort
Van di 6 juni t.e.m. vrij 9 juni : GWP 4de leerjaren : sportklassen te Geraardsbergen
Van do 15 juni t.e.m. vrij 16 juni : 2daagse : 3de leerjaren te Dworp

Fietsinitiatie “Meester op de fiets”  fiets meebrengen 15/06 : 2B, 2D, 4C
16/06 : 4B, 4D, 2C
20/06 : 3de lj.
22/06 : 1ste lj.

Verloren voorwerpen
In de vergaderzaal zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden van 26/06 t.e.m.
30/06. Tussen de tientallen jassen, brooddozen, turnzakken ligt misschien iets van uw
kind(eren)… Nadien worden deze materialen aan een goed doel geschonken.

Schoolreiskalender :










Do 22 juni : 1ste kleuterklassen naar Repesteeltje in Geraardsbergen
Di 21 juni 2de kleuterklassen naar Gavers in Geraardsbergen
peuterklassen naar KidsFantasyLand in Linkebeek
Vr 23 juni : 3de kleuterklassen naar Tivolipark in Mechelen
Vr 19 juni : 2de leerjaar naar Pairi Daiza
Di 27 juni : 1ste leerjaar naar Planckendael
Do 29 juni : 6de leerjaar naar Pennenzakkenrock

De proclamatie van het 6de leerjaar en de 3de kleuterklas zal plaatsvinden op woensdag 28 juni.
De ouders van deze kinderen worden van harte uitgenodigd.
De 3de kleuterklas van 16u30 tot 18u.
Het 6de leerjaar start om 19u.
Het rapport van alle leerlingen (1ste tot 5de lj) wordt uitgedeeld op vrijdag 30 juni. Wie niet aanwezig is
op 30 juni dient zijn rapport bij de directeur af te halen tijdens de vakantieperiode tot 5 juli of na 16
augustus.
Op 30 juni eindigt de school om 12u10, er is opvang voorzien door Infano zoals op een woensdag. De
rijen gaan gewoon door.
Tom Vancutsem
Directeur

