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1.

Infobrief woensdag 23 november 2016

Music For Life 2016 - GO! for Life 2016
Ook dit jaar doen we opnieuw mee met de steunactie GO! for Life naar
aanleiding van Music For Life. Deze actie sluit mooi aan bij de waarden
solidariteit en maatschappelijk engagement uit ons pedagogisch project.
Dit jaar zetten we ons met GO! For Life in voor Mobile School vzw, een
Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen.
Zij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen ook de opleiding van
plaatselijke straathoekwerkers. Op maandag 28 november krijgt onze school
bezoek van Mobile School vzw.
Door het verkopen van knuffeltjes en mutsen wil het GO! geld inzamelen
voor Mobile School vzw. De pinguïns en de mutsen verkopen wij aan 5 euro.
We hebben ook nog enkele knuffels van de acties van vorig jaren (ook te
koop aan 5 euro). Voor de (mee)ouders en (mee)grootouders hebben we
nog een aantal draagtassen. Deze draagtassen verkopen wij aan 3 euro.

2.

Winteruur - Zichtbaarheid
Ook dit jaar willen we iedereen (stappers en trappers) tijdens de donkere dagen sensibiliseren en
stimuleren om een fluohesje te dragen. Dit verhoogt de zichtbaarheid en is absoluut noodzakelijk om
tijdens deze donkere dagen/maanden, veilig naar school te komen! We zullen ook steekproeven houden
om de kinderen aan te zetten hun fluohesje effectief te gebruiken. Voor de fietsers geven we de volgende
tips mee:
1. Om er zeker van te zijn dat een autobestuurder jullie ziet, maak altijd oogcontact!
2. Elke fiets moet de correcte reflectoren en een goed werkende fietsverlichting hebben.
Bij fietsverlichting is ‘goedkoop’ nooit een beste koop. Zorg dat je voor een verlichting op batterijen
kiest! Als je met je fiets stopt, blijft je verlichting steeds branden.
3. Werken de remmen nog naar behoren? Kijk het vlug nog even na!
4. Draag een helm en gebruik steeds een fluohesje! We raden aan om dit fluohesje over je schooltas te
dragen. Indien dit niet mogelijk is, gebruik een extra fluorescerende rugzakhoes.

3.

Op woensdag 11 januari 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. Men voorziet twee sessies: een sessie om 18.00 uur en een sessie om
19.30 uur. Na deze uiteenzetting staan de CLB-medewerkers, directies, leerkrachten, leerlingbegeleiders
en leerlingen klaar om, in een informele sfeer met een hapje en een drankje, al uw vragen te
beantwoorden. Parkeren kan gratis op GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart, Wollemarkt 36. De
uitnodiging met invulstrookje wordt binnenkort met uw kind meegegeven. Op woensdag 22 februari is er
de Onderwijsbeurs in Technopolis. Noteer alvast de beide data om deze infomomenten niet te missen!

4.

Belangrijke data om zeker te onthouden
- zaterdag 17 december: Winterfuif voor onze leerlingen (verdere informatie volgt nog)
- maandag 24 december t.e.m. vrijdag 6 januari: kerstvakantie (Geen school en geen opvang!)
- woensdag 11 januari: Infoavond ‘Secundair onderwijs’
- zaterdag 4 februari: Ambroosfestijn (verdere informatie volgt nog)
- woensdag 22 februari: Onderwijsbeurs in Technopolis

5.

Inschrijvingen schooljaar 2017-2018:
Momenteel zijn er nog geen inschrijvingen mogelijk voor het schooljaar 2017-2018.
Kinderen geboren in 2015 kunnen pas vanaf maandag 6 maart 2017 (08.30 uur) t.e.m. dinsdag 21 maart
2017 (16.00 uur) ingeschreven worden. (Enkel voor kinderen met al een broer en/of een zus op onze
school = voorrang broers en zussen). Mis deze voorrangsperiode zeker niet!
Andere kinderen kunnen pas ingeschreven worden vanaf woensdag 19 april 2017.
Belangrijk! Kinderen geboren in 2014 kunnen nu worden ingeschreven, ook als ze pas volgend schooljaar
kunnen instappen. Meer informatie via mail: directie.hofstade@g-o.be of telefonisch 015 61 23 69.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam
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