Nieuwsbrief
juni 2019
Beste ouder(s),
Het einde van het schooljaar is in zicht… Wat vloog het jaar weer snel voorbij…
We kunnen dan ook terugblikken op een meer dan geslaagd schooljaar…
Uw kleuter/kind kreeg heel wat kansen om te gaan exploreren en allerlei dingen te
beleven…
Als schoolteam streven we ernaar dat uw kleuter/kind zich goed voelt op school en
daarbij z’n talenten ten volle kan benutten.
In de toekomst willen we ons daar ook verder voor blijven inzetten.
Dank u wel voor het vertrouwen!
Barbara Buysschaert, directie

Belangrijke data voor volgend schooljaar
Vanaf halfweg augustus krijgt u een brief in uw mailbox met info over de
openklasavond van 29 augustus…
Maandag, 2 september 2019: start nieuwe schooljaar 2019 - 2020
Vrije dagen
- Maandag, 7 oktober 2019
- Maandag, 3 februari 2020
Op de vrije dagen is er geen school voor onze leerlingen en kleuters.
We voorzien op deze dagen ook geen kinderopvang.
Pedagogische studiedagen
- Vrijdag, 18 oktober 2019
- Vrijdag, 6 december 2019
Ook tijdens de pedagogische studiedagen is er geen school voor onze
leerlingen en kleuters.
We voorzien op deze dagen ook geen kinderopvang.
Zondag, 13 oktober: ontbijt ouderraad met rommelmarkt
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SPWeetjes
Toetsenweek - lager
De toetsenweek is voorzien van 17 juni tot 21 juni. Voor de kinderen van
L1 t.e.m. L3 is dat een gewone week waarin iets meer zelfstandig gewerkt wordt. Vanaf L4 krijgen de kinderen een planner mee met daarop de nog te toetsen leerstof. Dit wordt echter herleid tot een minimum. In de
week voor de toetsen wordt nog heel wat herhaald waardoor er op school dus al
heel wat geoefend zal worden. Als school willen we ernaar streven zo weinig
mogelijk spanning bij de kinderen teweeg te brengen in functie van die toetsen.
Laatste schoolweek - kleuter en lager
Om tijdig de facturen te kunnen opmaken, vragen we vooraf in te
tekenen voor de maaltijden van de laatste schooldagen.
Op maandag 24 juni warme maaltijd of eigen lunch; op dinsdag 25 juni
warme maaltijd of eigen lunch; op donderdag 27 juni organiseren we ons
zomerfeest en op vrijdag 28 juni eindigt de school om 11.40u. We organiseren die
dag uitzonderlijk opvang tot 13u. Wie in de opvang moet blijven, kan nog de
eigen lunch opeten. Gelieve de brief in bijlage in te vullen en mee te geven tegen
vrijdag 14 juni ten laatste. Dank u w el!

Oudercontact - lager (niet voor L6)

De kinderen krijgen op dinsdag 25 juni hun rapport mee naar huis. Op
woensdag 26 juni kunt u tussen 16.30u. en 18.30u. indien gewenst - de leerkracht nog even spreken mocht u met vragen
zitten omtrent de vorderingen van uw kind.
Op deze ouderavond kunt u ook terecht bij de zorgcoördinator, de leerkracht
bewegingsopvoeding en de directie. Gelieve dit vooraf in de agenda van uw kind te
noteren.
Die avond gaan alle gesprekken door in de grote speelzaal van het lager. In
tegenstelling tot de andere oudercontacten is dit oudercontact wel vrijblijvend. U
krijgt dus ook geen exact uur… Mocht de leerkracht het noodzakelijk vinden om een
gesprek te hebben, wordt u vooraf gecontacteerd.

Sfeeravond met afscheid derde kleuters - kleuter
Op woensdag 26 juni kunt u in een losse, ongedwongen sfeer
het voorbije schooljaar met de kleuterjuf en met de andere
ouders bespreken. U bent dan ook welkom tussen 17.30u. en
20.00u. W e voorzien een bar en w at randanimatie. Om
18.30u.
nemen onze derde kleuters plechtig afscheid van de kleuterschool.
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Zomerfeest - kleuter en lager
Ook dit jaar organiseren we op donderdagmiddag 27 juni voor
iedereen een zomerfeest. Die dag w orden er ‘s middags frietjes en frikandellen geserveerd…
Op het programma staat een optreden van de theatergroep Jeuk. We verwachten
dat alle kinderen die dag op school blijven eten… enkel peuters kunnen afgehaald
worden. Er zijn die middag dan ook geen rijen voorzien…

Iedereen brengt een lege brooddoos mee om de frietjes in te doen en
een herbruikbare beker; op die manier beperken we onze afvalberg…
Als school kunnen we deze leuke afsluit van het schooljaar aanbieden
voor 5 euro.
Klasfoto - kleuter en lager
Er werd van alle klassen een klasfoto genomen. Deze foto wordt
gratis aangeboden aan alle leerlingen als afscheidsgeschenk
van dit schooljaar. Wie klasfoto’s wenst bij te bestellen, kan dit via de
invulbrief in bijlage.
Kinderopvang - kleuter en lager
De kosten voor de kinderopvang in de laatste schoolweek worden pas
gefactureerd in september.
Studie - lager
In de laatste schoolweek wordt er geen avondstudie meer gegeven.
Gelieve hier rekening mee te houden.
Vakantieregeling
Tijdens de zomervakantie is de school open van maandag tot vrijdag
telkens van 10.00u. - 12.00u. én van 14.00u. - 16.00u.
Op woensdag enkel in de voormiddag. (ingang via de Schoolstraat 19)
De school is gesloten van 8 juli tot en met 18 augustus.
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SPWeetjes van onze ouderraad
Ontbijt ouderraad

SAVE THE DATE
Samen gezellig ontbijten MET
een rommelmarkt voor en door kinderen
Waar

grote zaal van SPWe-basis

Wanneer

zondag 13 oktober 2019

Kom ontbijten, aperitieven of gewoon een kijkje nemen op de
gezellige rommelmarkt met kinderanimatie!

Eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar
Ben jij een actieve denker, een helpende hand of een constructieve bouwer? Wil jij
je samen met nog andere enthousiaste ouders inzetten voor de school en onze
kinderen… dan heten we je van harte welkom op onze eerste ouderraad die
doorgaat op woensdag 25 september 2019 om 20u15.
We wensen jullie nu al een fijne vakantie toe!
Groeten vanwege de ouderraad
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