
Contactblad

Start nieuw schooljaar

Woordje van de directeur

Beste ouders,

Wat hebben we een fijne start achter de rug! Sinds lang weer een gewone kijkdag, een gewone

eerste schooldag en alvast uitkijken naar een gewone infoavond. Wij genieten ervan! We zijn

dankbaar om het vertrouwen dat u stelt in onze school.  We zien vele lachende gezichten en dat

maakt ons ook goed gezind. Er is niets mooier dan samen school maken.

Heel mooi aansluitend is het gedicht van Geert De Kockere over vertrouwen:

Leerkracht

Dat er niets mooier is

dan een leerkracht begin september

klaar om het beste van zichzelf.

Dat er niets fijner is

dan ouders begin september

die weten dat er niets mooier is

dan een leerkracht die het beste van zichzelf.

Dat er niets geruststellender is

voor een kind begin september

dan ouders die zeggen

dat er niets mooier is

dan een leerkracht

die het beste van zichzelf.

Dat er dus niets mooier is

voor een leerkracht

begin september

dan zulke ouders…

Dit schooljaar staat in het teken van de slogan die we samen met de leerkrachten, de schoolraad

en de ouders gekozen hebben: “Zilverenhoek, waar ook jij kan schitteren.” Er is niks mooier dan

mensen in hun kracht zetten, mensen laten schitteren! Samen gaan we op zoek naar

schitterkansen: voor de kinderen, de ouders, de leerkrachten en de school. In de volgende

contactbladen ziet u al dat schitteren verschijnen! Voor nu wensen wij u een schitterend

schooljaar toe!

Marjan Putman, directeur kleuterschool Zilverenhoek

Els Van Hees, directeur lagere school Zilverenhoek



Nieuwtjes

Het grote babyboomnieuws. Juf Shana is terug uit zwangerschapsverlof. Eindelijk kunnen we nog

meer babynieuwtjes vertellen: juf Laura en juf Lotte J gaan in zwangerschapsverlof. We hebben

stevig gepuzzeld en een tof kleuterschoolteam kunnen samenstellen. U ziet het in volgend

organogram:

Op de planning

- 20 september houden we bij goed weer een heleboel fotosessies voor onze nieuwe website. We

bekijken nog hoe we uw toestemming hiervoor zullen bevragen. U mag alvast een schitterend

accessoire of kleding-detail voor uw kleuter verzamelen. Meer info volgt nog.

- We kondigen vooral ons grote herfstproject aan! Vrijdag 14 oktober houden wij een echt

herfstfeest. We gaan nu nog niet alles verklappen…. U moet zeker vrij houden tussen 18u en 21u.

U mag alvast grootouders uitnodigen. Denk al eens na over een leuke elfen, trollen of

kabouteroutfit! Wij zijn al volop bezig met lichtjes verzamelen, poppenspelen verzinnen,

figuurtjes creëren en spelletjes verzinnen. Schrijf dit dus al zeker op de agenda.

Brochures kleuterschool

U krijgt een verzoek om goedkeuring van het schoolreglement en het opvoedingsproject. U vindt

ze hieronder via de link. Veel leesplezier!

Schoolreglement Kleuterschool Zilverenhoek - De Platanen.pdf

> Bewaar zeker de kalender!Jaarlijkse bijlage Kleuterschool Zilverenhoek.pdf

Folder  ZILL ouders.pdf

https://drive.google.com/file/d/1VdRhu1EcgJzgQP3Lwro38eJfm3vj_6IS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJE21LdxyVO_OzRxHx1-gLeywqTLoA2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHrUBg9C0qckn-2si03rvO1EYNb1zV-u/view?usp=sharing


Ons team staat klaar!

Elk schooljaar dient u zich akkoord te verklaren met het schoolreglement.

U vindt dit document via onderstaande link.

Schoolbrochure PDF - definitieve versie 2022.pdf

De jaarkalender vindt u via onderstaande link.

jaarkalender 2022 - 2023 - ouders.docx

kostenraming

schoolreizen, leeruitstappen, theater, sportdagen,...: maximum €95/kind/schooljaar

meerdaagse schooluitstappen: sprookjesklassen, bosklassen, boerderijklassen, zeeklassen

maximum €480/kind/lagere schooltijd

ineten: €0,80/middag

sportuniform: t-shirt €10, short €10, badmuts €5

fluohesje: €5

Nieuwtjes

● De fotosessie op 20 september staat ook voor de lagere school op de planning!

https://drive.google.com/file/d/1wtUhFyxSl0_yxSIDZEBmE39ICWY8nEi1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vvRtXmdDNUqXK9RvDoGq_nUM52TpMTEa/edit?usp=sharing&ouid=106285593294133724007&rtpof=true&sd=true


● We zijn heel blij met het nieuwe zebrapad aan de blauwe poort! Alvast dank om hiermee

rekening te houden bij het parkeren van uw auto.

● Om de kinderen in de rij naar huis goed te kunnen begeleiden, willen we vragen om geen

fietsen te plaatsen op het voetpad aan de zwarte omheining in het gedeelte tussen de

blauwe poort en de kerk. Dank u!

● De meeste kinderen komen al flink in uniform naar school. Knap! Bij het uniform hoort ook

het fluohesje. Dat wordt hier en daar nog vergeten. Willen jullie er mee aan denken om dit

ook aan te doen?

● In ons eerste leerjaar zijn de juffen op zoek naar portemonnées voor hun winkeltjes. Heb

je nog een leuk exemplaar liggen dat je aan de klas wil schenken? Geef hem gerust mee

met je kind.

Hij mag leeg zijn ;)

● Lessen bewegingsopvoeding: in september en oktober wordt er nog veel buiten gesport. U

mag buitensportschoenen aan uw kind meegeven. Zo blijven de turnpantoffeltjes nog een

beetje langer wit :)

● Dag van…: elke dag is het wel een ‘dag van…’ bv. de sportclub, de jeugdbeweging,

vredesdag,...We vinden dat super fijn en zouden graag rond elke ‘dag van…’ wel iets willen

doen in de klas. Toch kunnen we dat niet realiseren. We hebben daarom afgesproken met

ons team om die dagen te verdelen onder de verschillende leerjaren. Dit betekent dat er in

dat leerjaar echt ‘geleerd’ wordt over de ‘dag van…’ en dat de andere leerjaren wel

meedoen, maar minder intens.

● Groene speelplaats: tijdens de herfstvakantie wordt de ene helft van de speelplaats

opgebroken. De eerste fase voor vergroening gaat dan van start!

Kalender

Geheugensteuntjes

05/09 infoavond in de klassen

28/09 Pedagogische studiedag: vrijaf

07/10 Vrijaf

31/10 > 06/11 Herfstvakantie

05/12 Vrijaf

26/12 > 08/01 Kerstvakantie

25/01 Pedagogische studiedag: vrijaf

20/02 > 26/02 Krokusvakantie

03/03 Pedagogische studiedag: vrijaf

03/04 > 16/04 Paasvakantie

01/05 1 mei – dag van de arbeid - vrijaf

17/05 Pedagogische studiedag: vrijaf

18/05 > 21/05 Hemelvaartweekend

27/05 > 29/05 Pinksterweekend

Tot een volgende keer

met weer meer leesplezier.

Team Zilverenhoek


