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1.

Infobrief vrijdag 8 februari 2019

Bedankt voor jullie aanwezigheid op het gezellige Ambroosfestijn!

2. Gsm-inzamelactie
Zoals jullie reeds weten, neemt onze school van maandag 4 februari t.e.m. vrijdag 15 februari deel
aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium,
in samenwerking met Proximus. Jullie kunnen deze toestellen deponeren in de blauwe inzamelbox
van Recupel in de inkomhal.
Naast deze tijdelijke inzamelactie, vermelden we graag dat we ook nog steeds gebruikte batterijen
en dopjes van flessen en bussen inzamelen.
3. Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Kinderen geboren in 2017 kunnen pas vanaf dinsdag 12 maart (08.30 uur) tot en met woensdag
27 maart (12.00 uur) ingeschreven worden. (Enkel voor kinderen met al een broer en/of een zus
op onze school = voorrang broers en zussen). Mis deze voorrangsperiode niet! Andere kinderen
kunnen pas ingeschreven worden vanaf vrijdag 26 april.
4. Belangrijke data om zeker te onthouden
- woensdag 13 februari: infoavond ‘Secundair onderwijs’ in het Cultuurcentrum Mechelen
- woensdag 27 februari: Onderwijsbeurs in Technopolis (van 14.00 uur tot en met 19.30 uur)
- vrijdag 22 maart: 1ste kwis, verdere informatie volgt.
- zaterdag 27 april: schoolfeest, verdere informatie volgt.
- zondag 19 mei: brunch, verdere informatie volgt.
5. Secundair onderwijs - inschrijvingen schooljaar 2019-2020
U kan alle nodige informatie i.v.m. de inschrijvingen voor het secundair onderwijs op onze website
vinden, via https://www.terberken.be/secundair.html of via de website van LOP regio Mechelen,
www.lop.be (klik op ‘secundair onderwijs’ ---> ‘info voor ouders’ ---> ‘inschrijvingsperiodes’).
6. Gevonden voorwerpen
Onze kast met gevonden voorwerpen is opnieuw goed gevuld. Hopelijk vinden jullie een aantal
spullen terug. Ik wens te benadrukken dat het wenselijk blijft om kledij, turngerief, brooddozen en
drinkbussen te voorzien van een naam! Zo wordt de eigenaar sneller gevonden. Alvast bedankt!
7. Heeft u de Facebookpagina al bezocht? Neem een kijkje via https://www.facebook.com/terberken/
8. Zondag 24 maart nemen we met 4 directeurs basisonderwijs deel aan de 100km-run voor Kom op
tegen Kanker in Provinciaal Domein De Schorre in Boom. David Van Goethem (GO! BS Ter Berken),
Geert Vernelen (GO! BS De Zonnebergen, Tom Resseler (GO! BS De Spreeuwen) en Luc Stessens
(ex-directeur GO! BS Victor Van de Walle) lopen die dag onder de naam “Scholengroep 5”.
Om aan het gevraagde inschrijvingsgeld van 2500 euro te
komen, wordt er op zaterdag 16 februari een spaghettidag in
de refter van onze school georganiseerd.
Jullie kunnen komen eten om 12u30, om 17u00 en om 19u30
en jullie kunnen kiezen uit spaghetti bolognese (12 euro) of
vegetarische spaghetti (12 euro). Er zijn ook kinderporties
verkrijgbaar (8 euro).
Inschrijven kan door te mailen naar directie@terberken.be. De betaling gebeurt ter plaatse.
Meer info vinden jullie ook op www.100kmrun.be/wat-de-100km-run-voor-kom-op-tegen-kanker
Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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