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Infobrief dinsdag 10 januari 2017

1.

Het voltallige schoolteam wenst iedereen een stralend, gezond en zorgeloos 2017!

2.

Music For Life 2016 - GO! for Life 2016
Van harte bedankt voor jullie steun en engagement voor GO! For Life 2016. We hebben samen met alle
deelnemende scholen het mooie bedrag van 67.314 euro ingezameld voor Music For Life 2016.

3.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- woensdag 11 januari: Infoavond ‘Secundair onderwijs’ in het Cultuurcentrum Mechelen
- zaterdag 4 februari: Ambroosfestijn (verdere informatie volgt nog)
- woensdag 8 februari: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- woensdag 22 februari: Onderwijsbeurs (secundair onderwijs) in Technopolis vanaf 15u00 t.e.m. 20u00
- 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
- maandag 1 mei: Dag van de Arbeid (Geen school en geen opvang!)
- dinsdag 2 mei: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- zaterdag 13 mei: Schoolfeest
- donderdag 25 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 26 mei vrijaf voor de kinderen (Geen school en geen opvang!)
- maandag 5 juni pinkstermaandag en dinsdag 6 juni facultatieve vrije dag (Geen school en geen opvang!)
- vrijdagnamiddag 30 juni vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten (Geen school en geen opvang!)

4.

Inschrijvingen 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.

5.

Gevonden voorwerpen
Onze kast met gevonden voorwerpen is opnieuw goed gevuld. Op onze website kunnen jullie een overzicht
met foto’s van deze gevonden voorwerpen zien. Hopelijk vinden jullie zo 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!

6.

Onze school, BEBAT en Natuurpunt: samen naar een beter milieu!
Wij verzamelen nog steeds gebruikte batterijen (ook van gsm-toestellen, boormachines, … niet van auto's).
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.

7.

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

8.

Belangrijk!

Het poortje, voor het afhalen van de kinderen van de lagere school, is 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.


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.

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam

10-01-2017

