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Infobrief woensdag 7 juni 2017

1.

Wijziging keuze levensbeschouwelijk vak:
Bij de overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar of bij de inschrijving van uw kind in de lagere
school heeft u de keuze gemaakt tussen één van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.
Die keuze geldt voor de ganse duur van de lagere school in onze school. Tot vorig schooljaar konden ouders
de keuze tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer in de eerste week van het
nieuwe schooljaar nog wijzigen. Dit wordt vanuit de overheid veranderd. Ouders moeten deze wijziging vóór
30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar kenbaar maken. U vraagt een nieuw keuzeformulier aan en
bezorgt het keuzeformulier vóór 30 juni 2017 aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september
2017 en kan niet meer gewijzigd worden in de eerste schoolweek zoals tot nu toe gebruikelijk was.

2.

Rapporten - Oudercontact
Tijdens het oudercontact van dinsdag 27 juni brengt de titularis u op de hoogte van de vorderingen en het
welbevinden van uw kind. We zijn zeer tevreden over de prestaties van al onze kinderen. Zelfs al liep er eens
iets fout of was er een probleempje, al onze leerlingen verdienen een dikke pluim en een ontspannende
vakantie. Wij vinden het belangrijk dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact van dinsdag 27 juni.

3.

Gevonden voorwerpen:
De gevonden kledingstukken en brooddozen worden op het einde van het schooljaar opnieuw aan een goed
doel bezorgd. Indien u iets kwijt bent van uw kind(eren), mag u steeds langskomen. Tijdens het oudercontact
zullen in de refter alle gevonden voorwerpen getoond worden om ze alsnog bij de juiste eigenaar te krijgen.

4.

Belangrijk! Er zijn nog steeds inschrijvingen mogelijk! Om voldoende tijd vrij te maken, is het wenselijk dat er
vooraf een afspraak wordt gemaakt. Via mail: directie@terberken.be of telefonisch 015 61 23 69.

5.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- dinsdag 27 juni: oudercontact voor alle ouders van onze leerlingen
- vrijdagnamiddag 30 juni vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten (Geen school en geen opvang!)

6.

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

7.

De Berkjes, het team en de vriendenkring/oudercomité zoeken (vele) helpende handen op zaterdag 10 juni
van 8.00u tot 17.00u, enkele uurtjes helpen kan natuurlijk ook! Meebrengen: klus- en tuingerief (eventueel)
Wij zorgen ’s middags voor boterhammetjes. Voor wie nog zin heeft en zich nog niet inschreef, vindt
hieronder het invulstrookje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van ______________________________________ kom met plezier helpen met _____ volwassenen
van _____ uur tot ______ uur. Ik breng ook ____ kinderen mee
Onze/mijn voorkeur gaat uit naar afbraakwerken – tuinonderhoud – schilderwerken – poetsen – verfraaien –
opruimen – herstellen – kinderen entertainen – …
Zag u misschien ergens een klusje? Laat het ons weten!
(strookje afgeven aan juf Inge a.u.b.)

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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