1 maart 2018
Beste ouders,
Voor ons is het aftellen begonnen. Hebben jullie de laatste ontwikkelingen al gezien?
De nieuwbouw komt in de laatste fase. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat we binnenkort naar onze nieuwe school verhuizen.
Wat kijken wij ernaar uit!
Er komt echter heel wat op ons af. Inpakken, sorteren, …en natuurlijk alles verhuizen.
De kleuterblok moet meteen volledig verhuisd worden want deze bouw wordt ook gesloopt.
Hoe alles zal verlopen voor het parkeren, de kiss & ride staat nog niet helemaal vast, maar we melden dit zodra we het plan kennen.
Omdat het zo druk is, hebben we beslist om dit jaar geen boekenbeurs te organiseren.

De “Wondere Pluim”
In Tongeren wordt een heuse schrijfwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van het
lager onderwijs. Dit is echter volledig vrijblijvend. Uw kind(eren) kiest /kiezen zelf of ze
hieraan deelnemen. De deelname is eveneens anoniem.
Het thema : “Tijd”. In de breedste zin van het woord : verleden, heden of toekomst.
Ben je als ouder geïnteresseerd om deze werkjes te lezen en deel uit te maken van
een jury? Meld je dan bij juf Annick.

Medisch onderzoek
Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar A op 1 maart 2018.
Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar B op 29 maart 2018.

Inschrijvingen 2018-2019
Vanaf 5 maart 2018 tot en met 23 maart is de tweede inschrijfronde.
Is uw kind geboren in 2016 dan mag u inschrijven vanaf deze dag.
Alle ouders kunnen hun kinderen inschrijven in de school van keuze.
In deze periode geven de ouders informatie aan de school over volgende gezinskenmerken:
• schooltoelage
• diploma moeder
Mocht u één en ander niet duidelijk zijn, mag u graag langskomen voor meer uitleg.

Pedagogische studiedag
Woensdag, 14 maart pedagogische studiedag voor de
leerkrachten.
Die dag is er geen les voor de kinderen.

Oudercontact
Donderdag, 22 maart vanaf 16 u. is er een ouderavond voor de ouders van de leerlingen van de lagere school en kleuters
van de tweede en de derde kleuterklas. Halfweg maart krijgen de kinderen een briefje mee.

Paasvakantie
De paasvakantie begint op zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april.

Instappertjes
Na de paasvakantie verwelkomen wij : Lena en Leyla.

Pyjamadag 9 maart 2018
Elk schooljaar zijn er kinderen die vanwege een langdurige ziekte de lessen in de klas niet kunnen meevolgen.
Bednet werd hiervoor opgericht. Via een pc in de klas en in de kamer thuis kan een ziek kind toch de lessen volgen
en heel belangrijk de contacten met de klasgenootjes onderhouden.
Elk jaar organiseert Bednet een nationale actiedag. Door mee te doen tonen we dat we zieke kinderen steunen.
Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 9 maart?

Fruit op school
Elke donderdag is het fruitdag. Het soort fruit varieert elke week : appel, banaan, sinaasappel …
Om dit initiatief te ondersteunen, vragen wij aan de ouders zelf ook vaker fruit als
versnapering mee te geven. Die dag vragen wij om geen koekjes mee te geven.
Intussen hebben wij 5 ouders/grootouders en sympathisanten die elke week paraat staan.
Super! Een dikke dank u wel.

Project : “De grote verhuis op de buis.”
Vanaf 19 maart vliegen we erin.
Dan worden de voorbereidingen voor de grote verhuis in een project gegoten.
Zo kunnen jullie kinderen zich al een beetje voorbereiden op de nieuwe school.

Welkom lente
Zomeruur : in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart zetten we de klok één uur vooruit.

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

Activiteiten voor de leerlingen in de maand maart - april.(afhouding van deze bedragen via de
maximumfactuur)

Wanneer ?
05-03-2018

Wie?
6de leerjaar

Wat?

06-03-2018

2KK

Basje Proper

C-mine film
“Adembenemend”

Kostprijs?
7euro

Gratis

In samenwerking met de Voorzorg.

01-03-2018
08-03-2018
15-03-2018
22-03-2018
19-04-2018
26-04-2018

3de en 4de leerjaar
1ste leerjaar

Zwemmen

08-03-2018

4de leerjaar

Bezoek Aurora
Interactief voorlezen

22-03-2018

3de

en

4de

leerjaar

Atelier CRXRM

Telkens €3.50

Gratis
Gratis

In samenwerking met de stad
Tongeren.

27-03-2018

3 KK

Een brooddoos vol
gezondheid.

Gratis

In samenwerking met de Voorzorg

16-04-2018
20-04-2018

1ste, 2de, 3de en 4de
leerjaar

Dirque en Fien Sol

Lager onderwijs

Sportdag

€3

In de Velinx

€1.50

In samenwerking met de leerlingen
van het KTA.

23-04-2018

5de en 6de leerjaar

Vertelfestival Alden
Biesen.

€4

24-04-2018

3de en 4de leerjaar

Vertelfestival Alden
Biesen.

€4

Met vriendelijke groeten,
Marleen Creyf
Directie

