Nieuwsflash! November 2018
Op 6 december is het weer zo ver: Sinterklaas! Ons sinterklaasteam
werkte een heel traject uit, dat de kinderen begeleidt en extra doet
uitkijken naar deze grote, speciale dag.
Sinterklaas en zijn pieten hebben gelukkig nog even tijd gevonden om
een bezoekje te brengen aan onze school. 6 december wordt dan ook
een dag om in te kaderen!
Wij kijken er alvast naar uit. Jullie ook?
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Volg ons op

Hmmm!.. Pizzaslag!
Vanaf maandag 19 november 2018 kunnen jullie weer overheerlijke
pizza’s bestellen via onze ouderraad. De briefjes hiervoor worden jullie via
jullie kind bezorgd.
Op vrijdag 14 december 2018 kunnen de bestellingen worden afgehaald.

Even stilstaan…

Lees goed de instructies op het briefje en alvast bedankt voor jullie steun!

Belangrijke info schoolrekening
Beste ouders
Onze school werkt met een schoolrekening. Dit is een andere rekening dan
de opvang (deze is volledig hiervan gescheiden).
Op deze schoolrekening hebben jullie 10 euro (kleuters) of 40 euro (lagere
school) overgeschreven.
Zo goed als ALLE activiteiten (zwemmen, schouwburg, uitstap, drankjetons,
abonnementen, turnshirt, fruit, …) worden van het betaalde bedrag
afgehouden.
Op het einde van elk TRIMESTER krijgt u een afrekening (indien er
activiteiten in rekening zijn gebracht uiteraard).
Tussendoor hoeft u dus NIETS meer cash te betalen/mee te geven aan uw
kind (TENZIJ ANDERS VERMELD), en OOK NIETS over te schrijven. Indien de
10 of 40 euro bijna op zijn, krijgt u automatisch een betalingsuitnodiging.

“Als je kijkt naar
wat er mist,
zie je de
gebreken.
Als je kijkt naar
wat er is,
zie je de
talenten.”

Instapdagen kleuters
2,5-jarige kleuters, geboren in 2016, stappen dit schooljaar nog in op:
Maandag 07/01/2019 (dag na de kerstvakantie)
Vrijdag 01/02/2019
Maandag 11/03/2019 (dag na de krokusvakantie)
Dinsdag 23/04/2019 (eerste schooldag na de paasvakantie)
Woensdag 05/06/2019 (eerste schooldag na O.H.Hemelvaart)
 OPGELET:
Voor schooljaar 2019-2020 kan er voorlopig nog niet worden
ingeschreven.
Precieze mededelingen hieromtrent volgen.
Omwille
van heten
ergverloren
veel oefenenvoorwerpen
voor hun dansjes, heeft onze school beslist het jaarlijkse grootouderfeest af te lassen.
Vergeten
Op het schoolfeest in juni zullen ze natuurlijk wel hun beste beentje voorzetten.
Bijna dagelijks worden er allerlei voorwerpen en kledingstukken op school achtergelaten/vergeten door
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‘Gimme’.
Aan de ouders willen we dan vragen de grootouders hiervan op de hoogte te brengen.

Traktatie ouderraad kerstvakantie
Bij de afsluiting van het eerste trimester zullen de leden van de ouderraad jullie
met plezier een gratis drankje aanbieden om de kerstvakantie samen op een
gezellige manier in te zetten.
Dit netwerkmoment zal doorgaan op VRIJDAG 21 DECEMBER 2018 om 15u. op de
kleuterspeelplaats.
Alle ouders (en kinderen onder begeleiding) zijn van harte uitgenodigd op dit
warmhartig samenzijn in aanloop naar Kerstmis.

Noteer alvast in uw kalender!
Wo 14/11/2018 Conferentie – vrijaf voor de leerlingen
Wo 14/11/2018 Interscholen trefbal meisjes 3de + 4de leerjaar
Wo 14/11/2018 Interscholen netbal meisjes 5de + 6de leerjaar
Ma 19/11/2018 Start bestellingen pizzaslag
Di 20/11/2018 Zwemmen
Wo 21/11/2018 Interscholen trefbal jongens 3de + 4de leerjaar
Wo 21/11/2018 Interscholen netbal jongens 5de + 6de leerjaar
Di 27/11/2018 Pietenparcours kleuters
Vr 30/11/2018 Excursie Brussel – 6de leerjaar
Ma 03/12/2018 Schouwburg 3de leerjaar
Di 04/12/2018 Zwemmen
Wo 05/12/2018 Pietenschool K3
Do 06/12/2018 Sinterklaas op school
Ma 10/12/2018 Schouwburg K2 + K3
Di 11/12/2018 Sensibiliseringsproject Child Focus – 6de leerjaar A
Di 11/12/2018 Sensibiliseringsproject Child Focus – 6de leerjaar B
Vr 14/12/2018 Afhalen bestelde pizza’s pizzaslag
Di 18/12/2018 Zwemmen
Vr 21/12/2018 Kerstviering
Vr 21/12/2018 Traktatie ouderraad kerstvakantie
Ma 24/12/2018 t.e.m. zo 06/01/2019: Kerstvakantie
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