GO! basisschool Ter Berken
Ambroossteenweg 13, 1981 Hofstade
015 61 23 69 – www.terberken.be
bs.hofstade@rago.be (algemeen)
directie.hofstade@g-o.be (directie)

1.

Infobrief donderdag 16 februari 2017

Bedankt voor jullie aanwezigheid op het gezellige Ambroosfestijn!

2.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- 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!)

3.

Afgelopen vrijdag organiseerden we onze Liefdesmarkt ten voordele van het goede doel ‘Talismanneke’.
De projecten van ‘Talismanneke’ worden ontwikkeld om grote en kleine mensen te helpen geluk te vinden in
goede en kwade dagen en moeilijke onderwerpen niet uit de weg te gaan. Bedankt voor jullie aanwezigheid!

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.

Juf Inge (zorgcoördinator) is sinds 2 februari afwezig. Ze kreeg een tijdje geleden een niet zo fijne diagnose en
de behandeling en revalidatie zullen geruime tijd duren. We wensen haar een spoedig herstel.

6.

Carnaval: vrijdag 24 februari 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.

7.

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. Door het inzamelen van dopjes dragen
we op een milieuvriendelijke manier bij tot de ondersteuning van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

8.

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.
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.
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.

9.

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

Met vriendelijke groet,
De directeur en het schoolteam

16-02-2017

