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Infobrief maandag 11 juni 2018

1.

Rapporten - Oudercontact
Tijdens het oudercontact van dinsdag 26 juni brengt de titularis u op de hoogte van de vorderingen en het
welbevinden van uw kind. We zijn zeer tevreden over de prestaties van al onze kinderen. Zelfs al liep er eens
iets fout of was er een probleempje, al onze leerlingen verdienen een dikke pluim en een ontspannende
vakantie. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact van dinsdag 26 juni.

2.

Attest voor- en naschoolse opvang (kalenderjaar 2017)
De attesten van de voor- en naschoolse opvang m.b.t. het kalenderjaar 2017 zijn te verkrijgen bij Zoë.
Er wordt ook gevraagd om 'voor ontvangst' te handtekenen. Op die manier weten we wie er al een attest
heeft gekregen.

3.

Wijziging keuze levensbeschouwelijk vak:
Bij de overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar of bij de inschrijving van uw kind in de lagere
school heeft u de keuze gemaakt tussen één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.
Die keuze geldt voor de ganse duur van de lagere school in onze school. Indien u de keuze wenst te wijzigen,
dient u deze wijziging vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kenbaar maken. U vraagt dan een
nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het keuzeformulier vóór 29 juni 2018 aan de directeur. De nieuwe
keuze geldt vanaf 1 september 2018 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek.

4.

Gevonden voorwerpen
Onze kast met gevonden voorwerpen is opnieuw goed gevuld. Op onze website kunnen jullie een overzicht
met foto’s van deze gevonden voorwerpen zien. Indien u iets kwijt bent van uw kind(eren), mag u steeds
langskomen. De gevonden voorwerpen worden op het einde van het schooljaar aan een goed doel bezorgd.

5.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- dinsdag 26 juni: oudercontact voor alle ouders van onze leerlingen
- vrijdagnamiddag 29 juni: vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten (Geen school en geen opvang!)

6.

Wij zamelen nog steeds gebruikte batterijen en dopjes van flessen en bussen in. Door het inzamelen van
batterijen verzamelt onze school punten. Hoe meer batterijen we verzamelen, hoe meer punten we sparen
waarmee we sportieve of pedagogische artikelen kunnen verdienen. Door het inzamelen van dopjes dragen
we op een milieuvriendelijke manier bij tot de ondersteuning van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

7.

Met het mooie weer is er weer tijd om te genieten van een dagje wandelen in het bos, spelen in de tuin of
picknicken in het park? Let wel, kleine spinachtige beestjes, beter gekend als teken, kunnen op de loer liggen.
Ze bevinden zich in hoog gras of in de struiken wanneer ze op zoek zijn naar bloed en de meeste teken zijn
actief tussen maart en oktober. Eenmaal ze op je lichaam gekropen zijn, zoeken ze warme plekjes op zoals
knieholtes, liezen of oksels. Teken kunnen zich vastbijten en je ziek maken, maar door te controleren kan je
dit voorkomen. Doe de tekencheck. Surf naar www.tekenbeten.be (een campagne van de Vlaamse overheid)
1. Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat je in de natuur bent geweest.
2. Vind je een teek? Verwijder hem dan rustig en in één beweging.
3. Volg een maand lang de mogelijke symptomen op. Ga naar je huisarts bij één van de symptomen.

8.

Schooljaar 2018-2019: Data om zeker te onthouden: Vakanties en facultatieve vrije dagen.
Belangrijk! Wij zijn nog volop bezig met het vastleggen van de pedagogische studiedagen. Daarom staan
deze data nog niet in het overzicht. In de laatste infobrief zullen de data van de studiedagen er wel bij staan.
- 01.10.2018: facultatieve vrije dag (maandag)
- 01.05.2019: Dag van de Arbeid (woensdag)
- 30.05.2019: Hemelvaartsdag (donderdag)
- 31.05.2019: vrijaf (vrijdag)
- 07.06.2019: facultatieve vrije dag (vrijdag)
- 10.06.2019: Pinkstermaandag
- 28.06.2019: vrijdagnamiddag vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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