Uitnodiging ‘open school’

donderdag 29 augustus 2019

Dag kleuter,
Dag leerling,
Deze brief is er eentje heel speciaal voor jou!
Op donderdag 29 augustus mag je om 18 uur naar school komen om eens
lekker rond te neuzen in jouw klas.
Ook jouw juf of meester kijkt er al naar uit om jou te ontmoeten.
Wellicht zal je er ook jouw vrienden en vriendinnen zien, want twee maanden is
toch wel heel erg lang om je vrienden te moeten missen … .
Beste ouder(s),
Momenteel zijn we nog volop aan het werk om alles klaar te krijgen voor het
nieuwe schooljaar: de klassen worden gezellig ingericht, de speelplaatsen worden
opgeruimd, nieuwe boeken worden uit de verpakking gehaald, … .
We zouden het dan ook heel fijn vinden, mochten jullie op donderdag 29
augustus van 18 uur tot 19 uur toch even de tijd nemen om samen met uw
kind(eren) langs te komen op onze ‘open school’.
Er kunnen die avond heel wat praktische afspraken gemaakt worden, ook
sportkledij kan gepast worden en boeken kunnen ingekeken worden, … .
Ondertussen hoorden jullie het nieuws wellicht ook al: Nele Maddens (voordien
leerkracht L1A) neemt de taak van directeur Barbara over.
We verwachten jullie!

Tot binnenkort!
Het schoolteam

⇩

zie verder voor belangrijke info en data

ENKEL VOOR DE KINDEREN VAN L1
Aangezien de afspraken in L1 toch wat anders zijn dan in de kleuterschool, kiezen
wij ervoor om voor de ouders (van alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan),
de infoavond meteen na de open schoolavond te plannen.
Op donderdag 29 augustus kunnen jullie dus vanaf 18 uur samen met jouw
zoon/dochter een kijkje komen nemen in het eerste leerjaar. Om 19 uur
verwachten de juffen van L1 alle ouders om wat meer uitleg over de klas- en
schoolwerking te geven. Ondertussen mogen de kinderen op de speelplaats spelen
(onder het toezicht van enkele juffen).
Jullie zijn waarschijnlijk ook wel benieuwd welke juf er nu in L1A zal lesgeven … .
Juf Kelly Segers verlangt al om donderdag met jullie kennis te maken, want zij
wordt het nieuwe gezicht in L1A! Welkom juf Kelly!

Infoavond rond de klaswerking - voor de ouders
Donderdag 29 augustus

19.00u.

infoavond L1

Maandag 9 september

18.30u.

infoavond L4, K1 en P

19.30u.

infoavond L3

18.30u.

infoavond L2

Dinsdag 10 september

Donderdag 12 september 18.30u.

infoavond K2 en L5

19.30u.

infoavond K3 en L6
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schooljaar 2019-2020

maandag 2 september: 1ste schooldag - start om 08.30 uur
maandag 23 september - vrijdag 27 september: sportklassen L5
woensdag 25 september: ouderraad om 20.15u. - allen welkom!
maandag 7 oktober:
vrije dag (geen school, geen opvang)
zondag 13 oktober:
ontbijt/rommelmarkt op SPWe-basis
vrijdag 18 oktober:
pedagogische studiedag
(geen school, wel opvang mits vooraf intekenen!)
maandag 28 oktober - zondag 3 november: herfstvakantie
woensdag 6 november: oudercontact kleuter en lager
vrijdag 6 december:
pedagogische studiedag
(geen school, wel opvang mits vooraf intekenen!)
maandag 23 december - zondag 5 januari: kerstvakantie
maandag 3 februari:
vrije dag (geen school, geen opvang)
woensdag 5 februari: oudercontact lager
maandag 24 februari - zondag 1 maart: krokusvakantie
zaterdag 21 maart:
schoolfeest
woensdag 1 april:
oudercontact kleuter en studiekeuze L6
woensdag 1 april – vrijdag 3 april: zeeklas L1 + L2
maandag 6 april - zondag 19 april: paasvakantie
dinsdag 12 mei:
infoavond overgang K3 - L1
woensdag 13 mei – donderdag 14 mei: leeruitstap Bokrijk L3 + L4
zondag 17 mei:
Vormsel
zondag 31 mei:
Eerste Communie
juni:
oudercontact P en K3
woensdag 3 juni - vrijdag 5 juni: stadsklassen voor L6
maandag 29 juni:
vrijblijvend oudercontact lager
eind juni:
afscheid K3
eind juni:
afscheid L6
dinsdag 30 juni:
laatste schooldag - opvang tot 13 uur

