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Infobrief dinsdag 27 februari 2018

1.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019:
Vanaf donderdag 1 maart (08.30 uur) t.e.m. vrijdag 16 maart (16.00 uur) kunnen kinderen,
geboren in 2016, en met al een broer en/of een zus op onze school ingeschreven worden.
(voorrangsperiode voor broers en zussen). Belangrijk! Mis deze voorrangsperiode niet.
Alle andere kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf woensdag 18 april.
Meer informatie via mail: directie@terberken.be of telefonisch 015 61 23 69.

2.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- woensdag 28 februari: Onderwijsbeurs in Technopolis (van 14.00 uur tot 19.30 uur).
- woensdag 7 maart: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- maandag 12 maart tot en met vrijdag 16 maart: Talentklassen te Malle
- zaterdag 24 maart: Fuif voor (mee)ouders, (mee)grootouders, familie en vrienden
- zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april: paasvakantie
- zaterdag 21 april: schoolfeest (meer informatie volgt nog)
- maandag 30 april: facultatieve vrije dag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang)
- dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid (Geen school en geen opvang)
- donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag en vrijdag 11 mei vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- maandag 21 mei: pinkstermaandag (Geen school en geen opvang)
- maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni: Zeeklassen te Nieuwpoort
- vrijdagnamiddag 29 juni: vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten (Geen school en geen opvang!)

3.

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 voor de medewerking!

4.

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. Bebat organiseert vanaf deze week een
dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van de school een stevige boost geven. Van 26 februari
tot 18 maart krijgt onze school dus niet 1 maar 2 punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Help ons
om te sparen voor leuk didactisch materiaal en breng je gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.
Meer informatie over de actie vind je op: www.bebat.be/nl/dubbele-punten.

5.

Aandachtspunten:
De school start ’s morgens om 08.30 uur! We vragen dat alle leerlingen tijdig aanwezig zijn zodat alle
activiteiten tijdig kunnen beginnen (ten laatste 5 minuten voor het belsignaal). Ook in de kleuterschool is
het, om de begeleiding efficiënt te laten verlopen, aangewezen dat kleuters steeds op tijd (ten laatste 5
minuten voor het belsignaal) en zoveel mogelijk aanwezig zijn.
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.
Omwille van de verkeerssituatie rond de school en uit veiligheidsoverwegingen blijven de leerlingen aan de
schoolpoort om 15.05 uur niet op hun toekomende ouders of ophalers wachten. Indien u om 15.05 uur niet
aan de schoolpoort bent, kan u uw kind(eren) in de naschoolse opvang ophalen.
Bij mooi weer komen een aantal leerlingen met ‘heelys’ (= schoenen met wieltjes) naar school. Het dragen
van ‘heelys’ ( = schoenen met wieltjes) is echter uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan op school.

6.

Het is nog steeds mogelijk om een schooltoelage aan te vragen. Kom gerust langs en u krijgt de nodige
documenten. Naar schatting 1 op 4 leerlingen heeft recht op een toelage. U komt vlugger in aanmerking dan
u denkt. Meer informatie via http://www.onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen

7.

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

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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