P. Bernaertsstraat 28 - 1500 Halle  02/356.78.89
www.zilverberkhalle.be
info@zilverberkhalle.be

Med. 08/2017-2018

Halle, 24 november 2017

Directie aan ouders

Iedereen zorgt voor iedereen
in Zilverberk
Beste ouders, grootouders, familieleden, vrienden,
De nieuwe actie van Zilverberk voor “De warmste week” staat voor de deur.
Op vrijdag 15 december zullen onze leerlingen zich weer van hun meest sportieve kant tonen. We
zullen met z’n allen een wandeling ondernemen waarbij de kinderen zich laten sponsoren ten voordele
van enkele goede doelen.
Dit jaar koos Zilverberk voor drie goede doelen die ons team nauw aan het hart liggen, nl. Kom op
tegen kanker, MS liga en Berrefonds. Iedereen zal naar zijn kunnen een stukje bijdragen aan deze
wandeltocht.
Het volgende is belangrijk om te weten over onze sponsorwandeling:
 Wij Zilverberkers vormen een hecht team en dit zouden we tijdens deze wandeling ook graag
tonen. Daarom willen we u vragen om uw kind (lagere school !) een wit t-shirt mee te geven om te
beschilderen. Dit t-shirt moet wel groot genoeg zijn, aangezien dit over de jas zal worden
gedragen. Graag t-shirt ten laatste meegeven tegen 7 december.
 Op vrijdag 15 december vertrekken het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar ‘s middags om te starten aan
de wandeling van 7 km die vertrekt vanaf onze school. De kinderen laten zich hiervoor sponsoren
met hun sponsorformulier. Dit formulier wordt ten laatste tegen 14 december aan de leerkracht
bezorgd met het gesponsorde bedrag in een gesloten omslag.
 Rond 14 uur verzamelen we met het 1ste en 2de leerjaar op de Grote Markt van Halle waar we met
z’n allen een lied zullen zingen en het ingezamelde bedrag voor de wandeling zullen bekend
maken. Iedereen is van harte welkom en nodigen we ook uit om met ons terug te stappen
richting onze school.
 De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas vervoegen de groep rond 14u30 aan het Stationsplein.
De ouders en grootouders zijn van harte welkom om 14 uur op school om de kleuters hierbij te
begeleiden.

 Om 15 uur worden onze wandelaars opgewacht aan de schoolpoort door de peuters en eerste
kleuterklassers.

Na de wandeling nodigen we u ook uit voor een gezellige familieavond bij ons op school. Het
Zilverberkteam zal u verblijden met kersttaferelen, activiteiten en kerststalletjes, die te vinden zijn
op de speelplaats. De kraampjes zullen geopend zijn vanaf 15u30 tot 18u.
Wat kan je allemaal terugvinden op onze speelplaats:
 Vele lekkere eet-en drankstandjes met voor ieder wat wils.
 Enkele schminkfeeën geven graag een kleurtje op menig kindersnoet.
 Wie een foto met als achtergrond een kerstlandschap wil maken, kan dit doen voor
een decor, gemaakt voor en door onze leerlingen. Breng uw fotoapparaat alvast mee.
 De mooiste kerstliedjes zullen voor u gezongen worden door de kinderen van de
3de kleuterklas, het 1ste/2de/3de leerjaar.
 …

Verdere info volgt later nog.
We wensen u samen met het hele team een aangename avond toe!!

Het Berrefonds biedt met een herinneringsdoos,
koesterkoffer, praatgroepen en nazorg steun op maat aan de ouders,
broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje.

