1 mei 2018
Beste ouders,
Eerst en vooral willen we de ouders, grootouders, leerkrachten , medewerkers van de scholengroep en vrienden
bedanken voor de hulp tijdens de verhuis. Er is heel hard gewerkt tijdens de paasvakantie om alle spulletjes van het
ene gebouw naar de nieuwe school te brengen, maar ook om de lokalen opnieuw in te richten. Deze dingen vragen tijd
en geduld, wij zijn nog volop bezig. Stap voor stap zal alles in orde komen.
Dit is ook zo voor de organisatie : vb. ’s morgens aankomen, afhalen, speeltijden, boekentassen plaatsen,…. Wij zijn op
dit ogenblik zelf nog alles aan het verkennen en deze dingen vragen tijd. Wellicht ook na enige tijd een bijsturing. Wij
hopen dan ook te mogen rekenen op jullie geduld. Zijn er suggesties, die zijn altijd welkom.
Jullie hulp ’s avonds is wel gewenst. De leerlingen van het lager komen via de hoofdingang naar buiten. Onder de boog
staan heel wat mensen en dit zorgt ervoor dat er onvoldoende overzicht is voor de leerkrachten van het lager. Kom je
een kleuter afhalen, dan mag je doorschuiven, maar niet blijven staan onder de boog. Kom je een leerling van het lager
afhalen, wacht dan aan de banken aan de voorkant van de school.
Bij regenweer gaan de kleuters ’s morgens naar de turnzaal van de kleuters en de kinderen van het lager naar de
polyvalente zaal.
Gelieve ook gebruik te maken van de oude speelplaats om uw wagen te parkeren. Dit houdt de weg vrij voor de
voetgangers en zorgt voor meer veiligheid.
Bedankt voor jullie medewerking.
Vanaf 16 april startte de laatste inschrijvingsronde. Kinderen geboren in 2016 kunnen vrij ingeschreven worden.
Voor een afspraak graag een seintje vooraf.
Voor onze zesdeklassers beginnen de laatste maanden op school. Samen met de juf en de meester bereiden zij zich
voor op het SO. Wij wensen hen veel werk- en studiegenot.
Vrije dagen in de maand mei
In de maand mei zijn er een aantal vrije dagen :
maandag 30 april – facultatieve vrije dag
dinsdag 1 mei 2018 – dag van de arbeid
donderdag en vrijdag 10 en 11 mei 2018 – Hemelvaartsdag en brugdag
maandag 21 mei – Pinkstermaandag
woensdag 30 mei – pedagogische studiedag

Opvang 4 mei
Opgelet op vrijdag 4 mei is er geen opvang. Vanwege de opbouw van het schoolfeest, is er die avond geen opvang.

Tungri run
Zoals ieder schooljaar nemen we ook dit jaar deel aan de Tungri run.
Wij hopen natuurlijk op vele supporters.
Dit zijn de starttijden :
Kleuters start 14.30u – aanwezig om 14.10u
1km lopen start 13.30u – aanwezig om 13.00u
2 km lopen start 14.00u – aanwezig om 13.30u
Opening nieuwe school
Op 5 mei zetten wij onze deuren open voor iedereen. Vanaf 15.00u verwelkomen wij
alle bezoekers. Er wordt een zoektocht georganiseerd doorheen het nieuwe gebouw.
De leerlingen van het zesde wachten jullie op aan de poort en begeleiden de
bezoekers tot aan het startpunt.
Om 16.00u en 17.00u voorzien wij samen met de kinderen een muzikaal moment.
Hopelijk mogen wij jullie ontvangen.
Schoolfotograaf
Wij verwachten de schoolfotograaf op woensdag 9 mei 2018. De foto’s worden
geleverd ten laatste op 28 mei.
Bosklassen
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar vertrekken op 22 mei op
bosklas.
Het programma wordt toegelicht op maandag 14 mei. In de volgende
weken mogen jullie de uitnodiging verwachten.

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 (enkel ‘s woensdags tussen 9.00 en 11.00u)
Voor meer informatie kan u ook surfen naar www.studietoelagen.be

Activiteiten voor de leerlingen in de maand mei. (afhouding van deze bedragen via de maximumfactuur)
Wanneer ?
01-05-2018

Wie?
Kleuters
Lager onderwijs

Wat?
Tungri-run

Kostprijs?
€2.50 – wordt terugbetaald
bij effectieve aanwezigheid

03-05-2018
17-05-2018
24-05-2018
31-05-2018

1ste leerjaar

Zwemmen

Telkens €3.50

03-05-2018

3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

Sportbeurs – Sportoase

€2.00

03-05-2018

2de en 3de kleuterklas

Schaatsen in Hasselt

€3.50

15-05-2018

5de en 6de leerjaar

Studio Orka in de Velinx

€3.00

22-05-2018 tot en met
25 -05- 2018

3de en 4de leerjaar

Bosklassen

Spaarprogramma GWP

28-05-2018

5de en 6de leerjaar

Verkeerspark fietsbehendigheid

25-05-2018 – ‘s avonds

6de leerjaar

Fruitsapfuif – Megaproject

Gratis

29-05-2018

Kleuters

Schoolreis

€9.00

Gratis

Activ Tongeren

Met vriendelijke groeten,
Marleen Creyf
Directie

