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Infobrief dinsdag 12 december 2017

1.

Music For Life 2017 - GO! For Life 2017 - ‘Bee’ Happy Party
Ook dit jaar doen we opnieuw mee met de steunactie GO! For Life naar aanleiding
van Music For Life 2017. Deze actie sluit mooi aan bij de waarden solidariteit en
maatschappelijk engagement uit ons pedagogisch project.
Dit jaar zetten we ons in voor Theater Stap. een professioneel theatergezelschap dat
voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. Je
kon de acteurs aan het werk zien in de reeks ‘Tytgat Chocolat’ op Eén.
Een deel van de opbrengst van de ‘Bee’ Happy Party zaterdag a.s. gaat ook naar Music For Life.
Door het verkopen van knuffeltjes en mutsen wil het GO! geld inzamelen voor Theater Stap.
De hondjes en de mutsen verkopen wij aan 5 euro. We hebben ook nog enkele knuffels van de
acties van de vorig jaren (ook te koop aan 5 euro). Voor de (mee)ouders en (mee)grootouders
hebben we nog een aantal draagtassen. Deze draagtassen verkopen wij aan 3 euro.

2.

Op woensdag 31 januari organiseren de vijf secundaire scholen van het GO! Busleyden Atheneum i.s.m. het
CLB een interessante infoavond voor de ouders en leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar in het
Cultuurcentrum Mechelen. Men voorziet twee sessies: een sessie om 18.00 uur en een sessie om 19.30 uur.
Parkeren kan gratis op GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart, Wollemarkt 36. Op woensdag 28 februari
(van 14.00 uur tot 19.30 uur) is er de Onderwijsbeurs in Technopolis.

3.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019:
Kinderen geboren in 2016 kunnen vanaf donderdag 1 maart (08.30 uur) t.e.m. vrijdag 16 maart (16.00 uur)
ingeschreven worden. (Enkel voor kinderen met al een broer en/of een zus op onze school = voorrang
broers en zussen). Andere kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf woensdag 18 april.
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.

Een gewettigde afwezigheid van uw kind(eren) wegens ziekte kan op twee manieren:
1. Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder.
Deze verklaring kan hoogstens 4 maal per schooljaar worden ingediend én de afwezigheid mag een periode
van 3 opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijden.
2. Een medisch attest, uitgereikt door een arts, is noodzakelijk voor een afwezigheid wegens ziekte van
meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. Voorbeeld: een kind is afwezig wegens ziekte op vrijdag en op
de daaropvolgende maandag. Aangezien het om een afwezigheid van vier opeenvolgende kalenderdagen
gaat, moet er een medisch attest ingediend worden. Een medisch attest is ook noodzakelijk nadat de leerling
in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode met een ondertekende
verklaring van de ouders.

5.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- donderdag 18 januari: oudercontact voor alle klassen m.u.v. de 3de kleuterklas (een andere datum volgt)
- woensdag 31 januari: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang.)
- woensdag 7 maart: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang.)
- maandag 30 april: facultatieve vrije dag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang.)
- Activiteiten Vriendenkring:
zaterdag 3 februari: Ambroosfestijn
zaterdag 24 maart: Fuif voor (mee)ouders, (mee)grootouders, familie en vrienden
- Schoolfeest: zaterdag 21 april
- GWP derde graad: Talentklassen te Malle van maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart.
- GWP tweede graad: Zeeklassen te Nieuwpoort van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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