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Nieuwsbrief september 2018
maandag 3 september Eerste schooldag
woensdag 5 september Fruitdag
donderdag 6 september Zwemmen voor de lagere school in de namiddag
Infomoment in de kleuterschool, L1 en L4 om 19u.
dinsdag 11 september Infomoment L3 en L5 om 19u.
woensdag 12 september Fruitdag
maandag 17 september Ouderraad om 20u. in de refter: iedereen van harte welkom
dinsdag 18 september Infomoment voor L6 om 19u. en voor L2 om 19.30u.
woensdag 19 september Fruitdag
Strapdag voor de kleuters: kom te voet of met de fiets
donderdag 20 september Zwemmen voor de lagere school
vrijdag 21 september Strapdag voor de lagere school: kom te voet of met de fiets
Onze kleuters gaan op uitstap naar het Ollemanshoekje
maandag 24 september L2 en L4 gaan in de namiddag naar de bib
woensdag 26 september Fruitdag
donderdag 27 september KS, L1 en L3 gaan in de namiddag naar de bib
vrijdag 28 september Pedagogische studiedag: geen school voor de leerlingen
maandag 1 oktober Facultatieve verlofdag
Info begin schooljaar:
-

Vanaf dit schooljaar zal er voor het gebruik van de refter en het middagtoezicht €0,50
worden aangerekend ipv €0,40.
Voor dit schooljaar kan je, wanneer je daarvoor in aanmerking komt, een
studietoelage aanvragen. Dit kan makkelijk digitaal (www.studietoelagen.be). Heb je
liever een papieren versie, dan kan je deze bekomen op het secretariaat. Deed je
vorig jaar al een aanvraag dan krijg je automatisch de nodige documenten
toegestuurd. Met vragen kan je steeds terecht op het secretariaat.

-

-

-

-

-

-

-

Wanneer uw kind afwezig is, verwittig dan zeker de school. U kan steeds iets
inspreken op het antwoordapparaat. De klasjuf wordt dan verwittigd. Breng de
eerstvolgende dag het afwezigheidsbriefje mee naar school. Vanaf 5 halve dagen
onwettig afwezig moeten wij het CLB inlichten.
Op tijd komen is erg belangrijk. Wanneer je te laat toekomt, stoor je het
kringmoment bij de kleuters, in de lagere school is de les dan al gestart. Wanneer je
toch te laat komt, breng dan je zoon of dochter tot aan de klas, zet hen niet gewoon
af aan de poort.
Wanneer uw kind jarig is vieren we dit ook in de klas. Een kleine traktatie (een stukje
fruit, een plakje cake,…) is dan leuk. Snoep of speelgoed horen daar niet bij en
worden dus niet uitgedeeld en terug mee naar huis gegeven.
Na schooltijd mogen de kleuters afgehaald worden op de speelplaats. Kom steeds
binnen langs de groene poort. Langs daar verlaat je dan ook weer de school. Zit je
zoon of dochter in de lagere school, dan kan je wachten aan de groene poort, zij
komen onder leiding van de juf naar buiten. De leerlingen die, onder begeleiding van
een juf langs de paarse poort naar buiten gaan, steken over aan het zebrapad.
Omwille van de veiligheid vragen wij om geen kinderen uit de rij te halen. Je kan hen
opwachten aan de overkant van het zebrapad in de Ferdinand Maesstraat. Laat
vooraf aan uw kind weten of je hen al dan niet komt ophalen.
Voor de turnles vragen we om turnpantoffels te dragen of sportschoenen met een
witte zool, deze mogen enkel binnen gedragen worden. Je dochter of zoon moet deze
wel zelf kunnen aandoen/vastmaken. Tijdens de maand september wordt er in de
lagere school nog veel buiten gesport. Voorzie hiervoor de aangepaste kledij:
buitensportschoenen en een extra paar sokken. Ook starten we vanaf de eerste week
met zwemmen. Indien uw kind om medische redenen niet mee mag gaan zwemmen,
dan hebben we hiervoor een briefje van de dokter of van de ouders nodig.
Alle leerlingen brengen begin schooljaar hun fluo-hesje mee naar school. Voorzie dit
van hun naam. De juf verzamelt ze in de klas zodat ze ook bij uitstappen kunnen
gedragen worden. Tussen de herfst- en krokusvakantie dragen alle leerlingen dagelijks
hun hesje om naar school te komen.
Deze week kan u nog een laatste keer komen kijken naar de verloren voorwerpen in
de slaapklas. Daarna gaan ze definitief naar een goed doel.
Wij wensen jullie, van harte, een prachtig schooljaar.
Het schoolteam

