8 januari 2018
Beste ouders,
Op deze eerste schooldag van het nieuwe jaar staan wij met onze schoolnieuwsbrief klaar.
Wij wensen u en uw familie een goede gezondheid en veel mooie momenten.
Voor onze kleuters en leerlingen wensen wij een fijne thuis, een positieve ontwikkeling in hun sociale vaardigheden en bovenal een goede
vooruitgang in hun leerontwikkeling. Daar staat het hele team voor klaar, elke dag opnieuw, met een groot hart, veel inzet en een stevige wil.
Wij hopen op een verdere positieve samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten om zo de vooropgezette doelen te bereiken.

Ouderavond voor peuters en 1ste kleuterklas
Dinsdag, 30 januari vanaf 16 u. is er een ouderavond voor de ouders van de peuters
en kleuters van de eerste kleuterklas. In de loop van de week krijgen de kinderen een
briefje hierover mee naar huis.

Veiligheid OCTOPUS-ACTIE
In deze donkere dagen is het belangrijk om gezien te worden. Komen jullie kinderen
met de fiets? Vergeet dan zeker het fluohesje niet.
Zorg dat je gezien wordt.
Kom je te voet, met de auto of bus…doe mee met de actie en zorg dat je gezien
wordt.

Les volgen in het KTA
Volgend schooljaar zetten de leerlingen van het zesde leerjaar de grote stap naar het
middelbaar onderwijs. Om een beetje wegwijs te geraken in het studieaanbod brengen zij op woensdag, 31 januari samen met meester
Cédric een werkbezoek aan het technisch atheneum Campus Plinius. Niet zomaar een uitstapje dus, want er wordt echt les gegeven
…en voor elk vak is er een andere leerkracht !

Oriëntering secundair onderwijs
De leerlingen maken kennis met het secundair onderwijs. Zij worden begeleid door het CLB en de meester.
Maandag 29 januari is er een infosessie voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Wij verwachten dan ook alle ouders
vanaf 19.00u.

Verhuis school vanaf 2-04-2018
De nieuwe school is op dit ogenblik in de afwerkingsfase. Wij maken dus volop plannen om te kunnen
verhuizen. De verhuis is voorzien vanaf 2 april. Vermits dit allemaal toch heel wat werk is, doen we beroep op
ouders die ons kunnen helpen. Zonder hulp zal dit voor ons praktisch onhaalbaar worden. Dus heb je tijd en
wil je ons komen helpen bezorg dan bijgevoegd strookje aan de juf.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018 - 2019
Kindjes geboren in 2016 die reeds een broer en/of zus op school zitten hebben, krijgen van 05/02/2018 tot en met
23/02/2018 voorrang op alle andere kinderen om ingeschreven te worden voor het schooljaar 2018 - 2019.

Schooltoelagen 2017- 2018 voor kleuter- en lager onderwijs
Voor het schooljaar 2017-2018 kan u tot uiterlijk 31 mei 2018 een
studietoelage voor uw kinderen aanvragen.
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat en wij helpen u graag bij het invullen, (‘s
woensdag tussen 9.00 en 11.00u)
Voor meer informatie kan u ook surfen naar www.studietoelagen.be

Met vriendelijke groeten,
Marleen Creyf
Directie GO! BS Merlijn

Ondergetekende ……………………………..ouder
van …………………..uit ……………..klas komt
graag een handje toesteken bij de verhuis.
Ik kan helpen op :
0 2 april 2018
0 3 april 2018
Handtekening : …………………….

Activiteiten voor de leerlingen in de maand januari.(afhouding van deze bedragen via de
maximumfactuur)

Wanneer ?
10-01-2018

Wie?
6de leerjaar

Wat?
Techniek in
samenwerking met de
PXL.

Kostprijs?
Uitgestelde activiteit –
december.
€5 + bus €2

11-01-2018
18-01-2018
25-01-2018

5de en 6de leerjaar

Zwemmen

Telkens €3.50
6de leerjaar gratis

17-01-2018

4de, 5de en 6de
leerjaar

Minihandbal

Gratis

23-01-2018

4de leerjaar

Bezoek Aurora

3de en 4de leerjaar

26-01-2018

Kleuters

Rollebolle

30-01-2018

2de en 3de
kleuterklas

Toneel : “Het wolk stof”
De Velinx.

Gratis
€3,00

€1,50

