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Beste ouders,
Na een welverdiende vakantie is iedereen weer klaar voor het nieuwe schooljaar.
Op de eerste schooldag mochten we 146 kleuters en 271 leerlingen van de lagere school begroeten. Hier en daar vloeide
er nog wel even een traantje, maar dat droogde snel op bij het zien van het nieuwe klasje en de vriendjes.
Heel wat nieuwe leerlingen deden voor het eerst hun intrede.
Ook hen willen we van harte welkom heten en natuurlijk hopen wij dat ze zich vlug thuis zullen voelen in hun nieuwe
omgeving.
Terwijl onze juffen en meesters hun best deden om de kinderen gerust te stellen en te vertellen over hun nieuwe klasje,
mochten de ouders in de refter even bekomen van de eerste emoties. Een tasje koffie of thee aangeboden door de oudervereniging was welgekomen.
Wij wensen al onze jongens en meisjes een hele goede start toe en hopen dat zij straks in juni weer kunnen terugblikken
op een fantastisch schooljaar.
Directeur Philippe

03/09: start nieuwe schooljaar

jaarthema

03/09: 20.00u infoavond 3de en 6de leerjaar
04/09: 20.00u infoavond 2de en 4de leerjaar
05/09: 20.00u infoavond 1ste leerjaar
06/09: 20.00u infoavond 5de leerjaar
11/09: pedagogische studiedag: vrijaf
13/09: plenaire vergadering: oudervereniging
21/09: schoolfotograaf (individuele + klasfoto)

Holderdebolder, schatten op zolder!
Ja, wat kan je zoal op de zolder vinden?
Naast allerlei diertjes, zijn er vast ook heel wat interessante spulletjes te vinden.
Dingen die we misschien niet kennen…

21/09: strapdag

Dingen die we al lang vergeten zijn…

24/09: personeelsvergadering KS

Misschien kunnen we nog wel één en ander gebruiken!

25/09: personeelsvergadering LS
26/09: vergadering Edusoft

We gaan het ontdekken dit schooljaar...

29/09: schoolfeest

schoolfeest

09/10: vertrek bosklassen 6de leerjaar
12/10: terugkomst bosklassen

Zaterdag 29 september om 13.00u
opening schoolfeest met

29 september 2018
Net zoals de voorbije jaren, plannen wij
ons schoolfeest in september.
Jullie komen toch ook?

•
•

nieuwe spelletjes

allerlei lekkers voor groot en klein
•

een heuse zeepkistenparade
•

Noteer het nu alvast in jullie agenda!!!

een zeepkistenrace
•

•

Een klimmuur

En nog zoveel meer…...

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be

Blauwe Brief
September 2018
Weetjes
Wisten jullie dat:
•

Er wel een aantal wijzigingen zijn in de kleuterschool?
- Juf Sharry is terug en zal een deel zorg in de lagere school doen en juf Thaïs helpen of vervangen op donderdag.
- Juf Leen in de derde kleuterklas staat? Er zijn nu drie klasjes van de 5-jarigen.
- Juf Nele blijft het kleuterturnen geven.
- Juf Sofie zal juf Marijke die ziek is, tijdelijk vervangen.

•

Er ook wijzigingen zijn in de lagere school?
- Juf Wanda gaat van het tweede naar het derde leerjaar.
- Juf Annick staat terug voltijds in het vijfde leerjaar.

•

Er heel wat klasjes van lokaal veranderd zijn?
De eerste leerjaren zitten nu beneden, waar vroeger het tweede leerjaar zat. Het tweede leerjaar is verhuisd naar
de lokalen van het eerste leerjaar en de drie derde leerjaren zitten allemaal naast elkaar op het hoogste verdiep.

•

Alle verlofdagen voor volgend schooljaar al vastliggen? We sommen ze even voor jullie op:
- 11 september pedagogische studiedag
- 27 oktober t.e.m. 4 november herfstvakantie
- 22 december t.e.m. 6 januari kerstvakantie
- 16 januari pedagogische studiedag
- 4 februari facultatieve verlofdag
- 2 maart t.e.m. 10 maart krokusvakantie
- 6 april t.e.m. 22 april paasvakantie
- 1 mei dag van de arbeid
- 30 mei t.e.m. 3 juni hemelvaartweekend
- 3 juni facultatieve verlofdag
- 10 juni pinkstermaandag
- 28 juni om 12.00u begin van de grote vakantie

•

Het grootouderfeest doorgaat op woensdag 24 oktober?

•

De kleuteropendeur gepland is op 23 februari en dan nieuwe inschrijvingen, voor kinderen die geen broertjes of
zusjes op school hebben, van start gaan?

•

De sponsorloop komend schooljaar doorgaat op 15 mei?

•

We vaste inschrijvingsdata hebben?
Op 28 januari starten de inschrijvingen voor broertjes en zusjes die al op school zitten.
Op 5 februari zijn er de inschrijvingen voor kinderen van personeel.
Op 23 februari zijn alle andere inschrijvingen aan de beurt.

•

De eerste communie op woensdag 1 mei is, het vormsel op zaterdag 11 mei?

•

Wij op meerdaagse uitstap gaan met het zesde en eerste leerjaar?
- bosklassen van 9 oktober t.e.m. 12 oktober
- boerderijklassen 24 en 25 januari

•

Wij nog dringend op zoek zijn naar mensen die discreet mee een rondgang willen doen bij al onze kinderen om luisjes op te sporen? Na elke vakantie doen we dat even om luizenplagen te vermijden.

•

Er jaarmarkt van 10.00u tot 14.00u doorgaat in het thema: beestenboel? Je mag dus verkleed naar de markt komen. Op het podium zijn er doorlopend optredens.
14.00u zegening en stoet van alle huisdieren, 15.00u kinderdisco, grimmen, inschrijving dikke bandenkoers,
15.30u start koers per leeftijd, 16.30u abracadabra goochelshow, 18.00u optreden Fitopia dans
19.00u snijdersbank en 20.00u optreden Festeyn

Zoekt u de beste cateraar ? Cater– Idee: 0475 710 705
of mailen naar info@cater-idee.be (medesponsor van onze school)

