1 oktober 2018
Beste ouders,
We zitten ondertussen al in de vierde week van het nieuwe schooljaar.
Tijdens de voorbije weken zijn de leerlingen aan de slag gegaan in hun nieuwe klas :
de leerlingen van het eerste leerjaar leren elke dag nieuwe lettertjes, woorden, cijfers … .
de peuters en kleuters beginnen langzaam te wennen aan hun klasje.
de kleuters brachten een bezoek aan de kermis en hier konden we op heel wat ouders rekenen. Fijn!
Ook dit jaar neemt het 6de leerjaar deel aan de First Lego League-wedstrijd waarbij zij o.a. de lego-robot moeten programmeren om op een
grote wedstrijdtafel trajecten af te leggen en opdrachten tot een goed einde te brengen.
Net zoals ieder jaar staan er heel wat activiteiten op de planning :
Dit moeten we in ieder geval borgen :
het derde leerjaar gaat dit jaar verschillende keren op bezoek in het Seniorenhof.
de leerlingen van de 3de kleuterklas en het 4de leerjaar plannen samen met Aurora activiteiten
Deze week hebben wij de inspectie op bezoek. Zij komen onze werkwijze bekijken en zullen ons ook de nodige adviezen formuleren.
Wij kijken ernaar uit om ook eens vanuit een andere ooghoek een reflectie te krijgen.

Pedagogische studiedag - herfstvakantie
Het nieuwe schooljaar is amper enkele weken oud en we moeten al denken
aan vrije dagen en vakantie :
woensdag , 3 oktober 2018 : pedagogische studiedag
27 oktober t/m 4 november 2018 : herfstvakantie

Veiligheid
Bij het verlaten van de school creëren zich wel eens onveilige situaties.
Wij zullen dan ook vooraan aan de ingang zorgen voor een veilige doorgang voor de voetgangers.
Neem als voetganger dit zebrapad en volg het voetpad.
Wees als chauffeur geduldig wanneer u het domein moet verlaten.

Afwezigheden lager onderwijs
Is uw kind ziek dan moet er steeds een briefje worden meegegeven.
In de schoolagenda vindt u 4 briefjes. Is uw kind slechts 3 dagen afwezig, dan mag u zelf een briefje invullen.
Is uw kind langer dan 3 dagen afwezig dan moet dit steeds door een doktersattest gewettigd worden..
In het kader van de wet op de leerplicht moet de afwezigheid van een leerling, meteen de eerste dag dat het kind terug op
school is, verantwoord worden zoals het in het schoolreglement staat omschreven. Bij veelvuldige niet verantwoorde
afwezigheden kan het departement de studietoelage terugvorderen.
Wij zijn verplicht een dossier op te maken indien we 5 halve dagen onwettige afwezigheid vaststellen.

Fruitproject Tutti - Frutti
Elke donderdag is het fruitweek. Wij vragen om die dag geen koekjes mee te geven maar een gezonde snack.
Op dit ogenblik weten wij nog niet of wij van subsidies kunnen genieten. Dit wordt deze week bekend gemaakt.
Zodra wij op de hoogte worden gebracht, stellen we jullie op de hoogte.
Intussen brengen wij elke donderdag een gezonde snack mee.

Grootouderdag : 18 oktober
Donderdag 18 oktober organiseren wij onze jaarlijkse grootouderdag. Dit jaar gaat deze dag door in de school zelf.
Meer info wordt jullie per uitnodiging bezorgd.
Op deze manier willen de kinderen hun grootouders in de bloemetjes zetten, want samen dingen ondernemen vinden zij
super leuk. Bedankt lieve oma, opa, …

Spaghettiavond : zaterdag 20 oktober
Zin in een kookvrije dag, kom dan zeker op 20 oktober naar onze spaghettiavond.
Vanaf 8 oktober kan u zich inschrijven, de prijzen zijn erg democratisch en de
spaghetti is écht lékker.
Het zou fijn zijn u talrijk te mogen begroeten, want de opbrengst helpt de prijs te drukken voor de schoolreizen op het
einde van het schooljaar.
De leerlingen van het zesde leerjaar helpen ieder jaar mee bij de bediening ’s avonds. Bedankt zesdeklassers !

Ouderavond
Hebt u een vraag wacht dan niet tot de ouderavond.
Vóór of na schooltijd mag u steeds de leerkracht van uw kind aanspreken.
Via een briefje, een korte boodschap in de agenda of een telefoontje naar de school kan
er altijd een afspraak geregeld worden.
Voor de leerlingen van de lagere school en de tweede en derde kleuterklas is het eerste
oudercontact gepland op donderdag 25 oktober 2018.
De uitnodiging wordt aan de leerlingen meegegeven.

Schooltoelagen 2018- 2019 voor kleuter- en lager onderwijs
Voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 kan u tot uiterlijk 31 mei 2019 een studietoelage
voor uw kinderen aanvragen. Ouders die het voorbije schooljaar in aanmerking
kwamen voor een studietoelage ontvangen de nieuwe aanvraagformulieren
automatisch in hun brievenbus. Voor meer informatie kan u surfen naar
www.studietoelagen.be

Met vriendelijke groeten,

In de nacht van zaterdag 27/10 op zondag
28/10 schakelen we over de wintertijd. De
klok wordt om 3.00u één uur teruggezet.

Marleen Creyf

directeur
op de wintertijd. Om 03.00 u. wordt
de klok één uur teruggezet.

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

Wanneer ?
03-10-2018

Wie?
5de leerjaar

Wat?
Medioclowns

Kostprijs?

overhandiging cheque actie
mei 2018

04-10-2018
11-10-2018
18-10-2018
25-10-2018

2de leerjaar

Zwemmen

Telkens €4,00

08-10-2018

2de en 3de
kleuterklas

Herfstwandeling
In de Kluis van Vrijhern

€1,00

08-10-2018

1ste en 2de leerjaar

Toneel in de Velinx :
“De Kleine Cowboy”.

€1,00

12-10-2018

6de leerjaar

Bezoek aan de
Cosmodrone
te Genk

€4,50

12-10-2018

4de leerjaar

De boom in.
Alden Biesen.

Gratis

16-10-2018

3de en 4de leerjaar

Toneel in de Velinx :
”Niet vergeten.”

€1,00

18-10-2018

Kleuters

Grootouderdag

€2,00

19-10-2018

3de leerjaar

De voorleesbende.

Gratis

(in samenwerking met De Voorzorg)

