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Infobrief maandag 22 mei 2017

1.

Nieuwe e-mailadressen:
Het huidige e-mailadres directie.hofstade@g-o.be wordt vanaf heden vervangen door directie@terberken.be.
Ook het algemene e-mailadres bs.hofstade@rago.be wordt gewijzigd in secretariaat@terberken.be.

2.

Schoolfeest:
Dankzij het droge weer en jullie massale aanwezigheid werd het schoolfeest dit jaar een geweldig succes!
Van harte bedankt voor de vele positieve reacties! Wij wensen nogmaals de leden van de Vriendenkring te
bedanken voor de hulp en inzet tijdens dit schoolfeest. Bedankt om er samen een succes van te maken!

3.

Wafelverkoop:
Bedankt voor jullie aankopen bij deze editie van de wafelverkoop (een initiatief van onze Vriendenkring)!

4.

Belangrijke data om zeker te onthouden!
- 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!)

5.

Bij controle van de boekhouding werd helaas vastgesteld dat er bij sommige ouders regelmatig een
achterstallig bedrag is i.v.m. de betaling van de opvang (voorbewaking en/of nabewaking) en uitstappen.
Gelieve dit altijd zo snel mogelijk in orde te brengen, a.u.b. Mocht er een probleem zijn, dan mag u contact
opnemen en proberen we samen discreet een constructieve oplossing te zoeken.

6.

Kinderen geboren in 2015 kunnen nog steeds ingeschreven worden. Er zijn nog enkele vrije plaatsen.
Belangrijk! Kinderen geboren in 2015 kunnen nu worden ingeschreven, ook als ze pas volgend schooljaar
kunnen instappen. Meer informatie via mail: directie@terberken.be of telefonisch 015 61 23 69.

7.

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. Het blijft wenselijk om
kledij, turngerief, brooddozen en drinkbussen te voorzien van een naam! Zo wordt de eigenaar gevonden.

8.

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

9.

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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