NIEUWSBRIEF
einde schooljaar 2018- 2019
VOLGEND SCHOOLJAAR
Als school zijn we reeds volop bezig met de planning naar volgend schooljaar toe. Er werden reeds enkele
nieuwe kinderen ingeschreven en over de klassen voor het nieuwe werkjaar is ook al nagedacht.
In de vakantie hebben de leerkrachten hun startvergadering op dinsdag 27 augustus.
We willen de opstart van ons nieuwe schooljaar echter anders laten verlopen.
Op donderdag 29 augustus hangen we tegen 18.00 uur de klaslijsten uit en
stellen we de school open voor iedereen.
Alle leerlingen kunnen dan met hun ouders tussen 18.00 uur en 19.00 uur al eens
kennismaken met de nieuwe klasjuf en hun nieuwe klas.

GEZONDHEIDSBELEID
Als school willen wij, net als vele andere scholen, meewerken aan de gezondheid
van de kinderen.
Daarom bieden we vanaf volgend schooljaar in de voormiddag enkel nog gratis
kraantjeswater aan. Voor ’s middags bij de boterhammen blijft alles hetzelfde.
Hier hebben de leerlingen de keuze uit een flesje water of melk.
Tijdens de middagpauze wil meester Ben ook starten met een loopmoment voor alle kinderen van de lagere
school, maar ook voor de oudste kleuters. Meer info hierover volgt later.

LAATSTE SCHOOLDAG
Vrijdag 28 juni is het onze laatste schooldag. Alle leerlingen worden gewoon om
8.30 uur verwacht in de school. Met gans de lagere school willen we om 8.45 uur
het schooljaar afsluiten met een dankviering.
Daarna worden al onze kinderen door de ouderraad nog getrakteerd op een ijsje.
Waarvoor dank!
De school eindigt om 12.05 uur en er is mogelijke opvang door de kinderclub.

SCHOOLREKENING
Mogen wij vragen om bij de betaling van de schoolrekening van het 3de trimester de opgegeven gestructureerde mededeling (+++000/0000/00000+++) correct te vermelden? Dit om fouten te voorkomen!

GRATIS ABONNEMENT
Kinderen die na de zomervakantie naar het eerste jaar van het middelbaar
onderwijs gaan, krijgen voor de maand september een gratis bus- en
tramabonnement bij De Lijn. De vervoersmaatschappij wil met zo'n
gratis Buzzy Pazz jongeren stimuleren om het openbaar vervoer te nemen.
Het proefabonnement kan in september gebruikt worden voor verplaatsingen naar school, maar ook voor alle
andere ritten.
Wie zo'n proefabonnement wil kan zich tot 30 juni registreren via www.delijn.be/probeeractie.
De waarde van het abonnement bedraagt 33 euro.

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 2019-2020
Graag geven wij alvast de data door van de meerdaagse uitstappen die plaatsvinden volgend schooljaar.
Boerderijklassen (1ste en 2de leerjaar): 27 en 28 april 2020
Natuurklassen (3de en 4de leerjaar): 18, 19 en 20 mei 2020
Zeeklassen (5de en 6de leerjaar): 15 t.e.m. 19 juni 2020

GEVONDEN VOORWERPEN
In de loop van het schooljaar zijn er nog heel wat kledingstukken, koekendoosjes, … gevonden.
Mocht u nog iets verloren zijn, dan kan u komen kijken in de gang aan het leraarslokaal.
Wat niet opgehaald wordt, schenken we aan een goed doel.

FOTO ’S OP DE SCHOOLSITE
Indien u nog graag foto’s van uw kinderen download van onze schoolsite, dan vragen wij om dit nu te doen.
In september halen wij alle foto’s af de site, zodat wij terug plaats krijgen voor de activiteiten van het nieuwe
schooljaar.

FAMILIENIEUWS
Bij de familie van Janne (K5) en Louis De Puydt (2B) werd er afscheid genomen van hun grootmoeder.
Juf Liesbeth (K+) diende afscheid te nemen van de grootmoeder van haar man en in de familie van juf Inge
was er droevig nieuws door het overlijden van een dierbaar familielid.
Aan al deze families bieden wij onze christelijke deelneming aan.
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