Nieuwsflash! Juni 2021

Verhuis kleuterafdeling
Tijdens de zomervakantie zullen nog omgevingswerken plaatsvinden rond het nieuwe
gebouw aan de Pastoriestraat (aanleg speelplaats, plaatsen speeltuigen, …).
Op 1 september zullen onze kleuters het nieuwe gebouw betrekken. Er zal ruimte zijn
voor 8 klassen, elk met een eigen afdak (gelijkvloers) of een terras (op de verdieping).
De klassen zijn 2 aan 2 geschakeld (met een tussendeur). Op elke verdieping zijn er
kleutertoiletjes (in totaal 13). De gangen zijn ruim en de afstand tot de kleutereetzaal
en de speelplaats is miniem.
Brengen van uw kleuter zal zowel ’s morgens als ’s middags gebeuren via een poortje
naast de fietsenstalling (tussen de kerk en de lagere school). Afhalen van de kleuters
zal ’s middags en ’s avonds gebeuren via de speelplaats aan zaal Allenthuis. We
zullen hier een zone afbakenen waar de ouders/grootouders kunnen wachten.
We kijken er alvast enorm naar uit!

Verloren spullen
Er blijven ontzettend veel kleren en brooddozen achter op school. Op dinsdag 29 juni
2021 zullen we deze op de speelplaats van de kleuters uitstallen. U kan ze dan komen
ophalen. Indien het voor u niet lukt op dit moment, kan u ook een afspraak maken
met het secretariaat (T. +32 89 77 27 92). Niet-afgehaalde spullen worden tijdens de
zomervakantie opgeruimd.

Klasverdeling volgend schooljaar
Weldra zullen de leerkrachten de nieuwe klasgroepen voor volgend schooljaar
samenstellen. Hierbij wordt rekening gehouden met minstens één
vriendje/vriendinnetje, een goede verdeling jongens-meisjes, een gezonde balans
tussen leerresultaten en persoonlijkheidskenmerken.
Voor het einde van het schooljaar zal u weten wie de nieuwe leerkracht van uw kind
wordt. Helaas kunnen we niet ingaan op de voorkeuren van ouders.

Noteer alvast in uw kalender!
Vanaf ma 14/06/2021
Start oudercontacten kleuters
Do 17/06/2021 Saenhoeve 5de+ 6de leerjaar
Di 22/06/2021 Saenhoeve 1ste – 2de – 3de – 4de leerjaar
Di 22/06/2021 Springkastelendag kleuters
Do 24/06/2021 Bobbejaanland 6de leerjaar
Do 24/06/2021 Home Fabiola 4de leerjaar
Do 24/06/2021 Oudercontacten lagere school
Vr 25/06/2021 Oudercontacten lagere school
Ma 28/06/2021 Proclamatie 6de leerjaar – aanvang: 15u30
Di 29/06/2021 Home Fabiola 3de leerjaar
Di 29/06/2021 Proclamatie 5-jarige kleuters – aanvang: 15u30 - Laatste schooldag
Wo 30/06/2021 Schoolvrije dag voor de leerlingen: geen les en geen opvang!
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+++ SMARTSCHOOL VOOR OUDERS +++
Enkele klassen zijn er momenteel reeds mee gestart, en vanaf 1 september
zullen alle ouders van onze school toegang krijgen tot Smartschool. Dit is een
onderwijsplatform, waarmee we gemakkelijk kunnen communiceren met de
ouders. Het zal de talloze WhatsAppgroepen, Facebookgroepen, Gimme
enz. vervangen. Ook het secretariaat en de directie kunnen ouders op deze
manier makkelijk bereiken. Aanvankelijk gebruiken we het enkel voor
berichten. Later kan dit uitgebreid worden met o.a. een fotoalbum enz.
Uiteraard wordt de werking uitgebreid toegelicht.

Alle info over onze

school, alsook deze
nieuwsflash vindt u
steeds op
www.proosterbos.be

Kent u reeds onze
facebookpagina?

Even stilstaan…

“Geniet van de
kleine dingen
in het leven.
Op een dag
zul je zien
dat het de
grote dingen
waren.”
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