GO! basisschool Ter Berken
Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade
015 61 23 69 – www.terberken.be
secretariaat@terberken.be (algemeen)
directie@terberken.be (directie)

1.

Infobrief woensdag 22 november 2017

Bedankt voor jullie aanwezigheid op onze gezellige spaghettiavond.
Ook alle helpende handen, waaronder leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar, verdienen een extra pluim en een welgemeende dankjewel!

2.

Winteruur - Zichtbaarheid
We willen iedereen (stappers en trappers) tijdens de donkere dagen sensibiliseren en stimuleren om een
fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is absoluut noodzakelijk om tijdens deze donkere
dagen/maanden, veilig naar school te komen! We zullen ook steekproeven houden om de kinderen aan te
zetten hun fluohesje effectief te gebruiken. Voor de fietsers geven we de volgende tips mee:
1. Om er zeker van te zijn dat een autobestuurder jullie ziet, maak altijd oogcontact!
2. Elke fiets moet de correcte reflectoren en een goed werkende fietsverlichting hebben.
Bij fietsverlichting is ‘goedkoop’ nooit een beste koop. Zorg dat je voor een verlichting op batterijen
kiest! Als je met je fiets stopt, blijft je verlichting steeds branden.
3. Werken de remmen nog naar behoren? Kijk het vlug nog even na!
4. Draag een helm en gebruik steeds een fluohesje! We raden aan om dit fluohesje over je schooltas te
dragen. Indien dit niet mogelijk is, gebruik een extra fluorescerende rugzakhoes.

3.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019:
Momenteel zijn er nog geen inschrijvingen mogelijk voor het schooljaar 2018-2019.
Kinderen geboren in 2016 kunnen pas vanaf donderdag 1 maart 2018 (08.30 uur) t.e.m. vrijdag 16 maart
2018 (16.00 uur) ingeschreven worden. (Enkel voor kinderen met al een broer en/of een zus op onze school
= voorrang broers en zussen). Mis deze voorrangsperiode zeker niet!
Andere kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf woensdag 18 april 2018.
Belangrijk! Kinderen geboren in 2015 kunnen nu worden ingeschreven, ook als ze pas volgend schooljaar
kunnen instappen. Meer informatie via mail: directie@terberken.be of telefonisch 015 61 23 69.

4.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- woensdag 29 november: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- Activiteiten Vriendenkring:
zaterdag 16 december: Winterfuif voor onze leerlingen
zaterdag 3 februari: Ambroosfestijn
zaterdag 24 maart: Fuif voor (mee)ouders, (mee)grootouders, familie en vrienden
- Schoolfeest: zaterdag 21 april

5.

Word jij ook verkeersouder? Verkeersouder zijn kost je geen geld, integendeel. Je ontvangt een gratis
starterspakket met een fluohesje en tal van andere voordelen! Surf dus naar www.verkeersouders.be.

6.

Mailinglist voor digitale communicatie:
Héél véél ouders hebben al een mailtje gestuurd naar terberken.basisschool@gmail.com.
U toch ook? Belangrijk! Vergeet in deze e-mail de naam en de klas van uw kind(eren) niet te vermelden.

7.

Gelieve gedurende het schooljaar de betalingen altijd zo snel mogelijk in orde te brengen, a.u.b.! Indien er
een probleem is, proberen we samen discreet een constructieve oplossing te zoeken.

8.

Heeft u onze Facebookpagina al bezocht? Neem een kijkje via https://www.facebook.com/terberken/

9.

Wij zamelen nog steeds gebruikte batterijen (ook van gsm-toestellen, boormachines, … niet van auto's) en
dopjes voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in.

10. Gelieve het doorgaand verkeer, ouders en uiteraard de kinderen niet te hinderen in de omgeving van de
schoolpoort. Op geregelde tijdstippen zijn er controles door de politie om ouders te wijzen op hun gedrag en
om de verkeersveiligheid te verhogen.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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