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1.

Infobrief vrijdag 21 december 2018

Bedankt voor jullie aanwezigheid op onze ‘Jungle fever’ Party

2. Winteruur - Zichtbaarheid
We willen iedereen (stappers én trappers) nog steeds aanmoedigen en stimuleren om tijdens de
donkere dagen een fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is absoluut noodzakelijk
om tijdens deze donkere dagen/maanden, veilig naar school te komen!
3. Infoavond GO! Busleyden Atheneum - Onderwijsbeurs
Op woensdag 13 februari 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. Op woensdag 27 februari (van 14.00 uur
tot 19.30 uur) is er de Onderwijsbeurs in Technopolis.
4. 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 gerust naar www.verkeersouders.be. Alvast bedankt om verkeersouder te willen zijn!
5. Belangrijke data om zeker te onthouden
- woensdag 23 januari: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- donderdag 24 januari: oudercontact voor alle klassen, verdere informatie volgt.
Activiteiten Vriendenkring (verdere informatie volgt nog):
zaterdag 2 februari: Ambroosfestijn
vrijdag 22 maart: 1ste kwis
zondag 19 mei: brunch
zaterdag 27 april: schoolfeest
6. Onze school wil in 2019 deelnemen aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de scholen
georganiseerd door GoodPlanet Belgium, in samenwerking met Proximus. Onze inzamelactie staat
gepland van maandag 4 februari 2019 t.e.m. vrijdag 15 februari 2019.
Helpen jullie ons om zo veel mogelijk gsm-toestellen in te zamelen?

Wij wensen jullie alle mooie dingen
Al het beste om 2019 goed te beginnen
Een goede gezondheid, veel liefde en geluk
Dan kan het nieuwe jaar
Ook voor jullie niet meer stuk

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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