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Infobrief woensdag 26 oktober 2016

1.

Rapporten - Oudercontact
Op vrijdag 28 oktober krijgen jullie het rapport van jullie kind(eren). De kinderen hebben sinds het begin
van het schooljaar heel veel geleerd. Ze hebben allemaal met veel inzet mooie vorderingen gemaakt.
Fantastisch hoe kinderen op een zo korte tijd in alle klassen vooruitgang kunnen boeken! Alle titularissen
trachten elke dag het beste uit iedere leerling te halen. Wij vinden het dus héél belangrijk dat alle ouders
aanwezig zijn op het oudercontact van donderdag 27 oktober. Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn,
zoeken we samen naar een ander moment.

2.

Winteruur - Zichtbaarheid
De donkere dagen komen er aan. Ook dit jaar willen we iedereen (stappers en trappers) sensibiliseren en
stimuleren om een fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is absoluut noodzakelijk om
tijdens de donkere dagen/maanden die volgen, veilig naar school te komen! We zullen ook steekproeven
houden om de kinderen aan te zetten hun fluohesje effectief te gebruiken. Voor de fietsers, denk ook aan
een goed werkende fietsverlichting! Werken de remmen nog naar behoren? Kijk het vlug nog even na!

3.

Verkiezing nieuwe schoolraad
U bent een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor onze school en u wil graag lid worden van
de schoolraad. Zoals vermeld in de vorige infobrief is het nog tot uiterlijk 31 oktober 2016 mogelijk om,
indien u wenst, zich schriftelijk kandidaat te stellen voor de schoolraad van onze school. De schoolraad is
de manier om met elke groep die deel uitmaakt van de school samen te zitten. Iedere school heeft een
schoolraad waar, onder meer, ook ouders in kunnen participeren om van de school een aangename en
leerrijke plek te maken voor de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat ouders, personeelsleden, de
directeur en andere partners samen school maken. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en
GO! ouders dragen participatie hoog in het vaandel. Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

4.

Halloween: vrijdag 28 oktober a.s. mogen alle leerlingen verkleed naar school komen. Geen verplichting!
Ook nu brengen we geen spuitbussen met serpentines of haarspray en geen gevaarlijke attributen mee.

5.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november: herfstvakantie (Geen school en geen opvang!)
- vrijdag 11 november: Wapenstilstand (Geen school en geen opvang!)

6.

Activiteiten 2016-2017 (verdere informatie volgt nog)
- zaterdag 17 december: Winterfuif voor onze leerlingen
- zaterdag 4 februari: Ambroosfestijn
- vanaf maandag 27 maart tot en met maandag 17 april: wafelverkoop
- zaterdag 22 april: Fuif voor ouders, (mee)ouders, grootouders, (mee)grootouders, familie en vrienden
- zaterdag 13 mei: Schoolfeest

7.

Belangrijk!

Indien uw kind(eren) in de lagere school zit(ten) en niet in de kleuterschool, gelieve uw kind(eren) via
het kleine poortje af te halen. Indien u kinderen in de kleuterschool én in de lagere school heeft,
gelieve dan in de zone aan de grote poort te wachten a.u.b. Zo kunnen jullie duidelijk zien, na het
afhalen van uw kleuter(s) wanneer uw andere kinderen naar buiten komen. Het is niet de bedoeling
om uw kind(eren) op de speelplaats op te wachten of uit de rij te halen! Dank bij voorbaat!


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.



Vanaf nu wordt het poortje, voor het afhalen van de kinderen van de lagere school, tussen 08.30 uur
en 15.00 uur de enige toegang tot de school. Dat houdt in dat telaatkomers of bezoekers zich vanaf
08.30 uur bij die poort aanmelden. Het poortje wordt dan vanuit de school geopend.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam

26-10-2016

