Nieuwsbrief
juni 2021
Beste ouder(s),
Schooljaar 2020—2021 is voorbij, deze middag verlieten alle leerlingen de school,
klaar voor de grote vakantie.
Ondertussen zijn we al volop plannen aan het maken voor volgend schooljaar.
Een schooljaar waarin we jullie hopelijk terug in onze school mogen ontvangen.
In de week van 16 augustus ontvangt u een brief in uw mailbox met info over de
start van het nieuwe schooljaar en alle definitieve data.
Bedankt voor het vertrouwen in SPWe-basis en tot eind augustus!
Vriendelijke groeten
Nele Maddens

Belangrijke data voor volgend schooljaar


ma 30 augustus 2021:

18.00 - 19.00 open klas peuter,
kleuter en lager
19.00 - 20.00 infoavond L1



wo 1 september 2021:

start schooljaar 2021 - 2022



ma 6 september 2021:

18.30 - 19.30 infoavond P, K1, L2



di 7 september 2021:

18.30 - 19.30 infoavond L3
19.30 - 20.30 infoavond L4



do 9 september 2021:

18.30 - 19.30 infoavond K2, L5
19.30 - 20.30 infoavond K3, L6

Vrije dagen
- vrijdag 12 november 2021
- maandag 31 januari 2022

Op deze dagen is er geen
school voor onze
leerlingen en kleuters.

Pedagogische studiedagen

We voorzien op deze dagen
ook geen kinderopvang.

- woensdag 20 oktober 2021
- maandag 6 december 2021

SPWe-basis

Schoolstraat 19

8560 Wevelgem

tel.: 056/ 41 42 77

mail: directie@spwebasis.net

SPWeetjes
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.

Kinderopvang - kleuter en lager
De kosten voor de kinderopvang en het middagtoezicht in de laatste schoolweek
worden pas gefactureerd in september.

Klaslijsten
De klaslijsten voor volgend schooljaar werden op maandag 28 juni meegegeven
met uw kind. De leerkrachten hielden met meerdere factoren rekening
(groepsdynamiek, bepaalde zorgnoden, aantal jongens/meisjes, …).
Dit zijn dan ook de definitieve klaslijsten, er worden geen aanpassingen meer
gedaan. We hopen hierbij op uw begrip omtrent bepaalde weloverwogen
beslissingen.
Vakantieregeling
Tijdens de zomervakantie is de school:
ma, di, do en vr: 10.00u. - 12.00u.
14.00u. - 16.00u.
woe:
10.00u. - 12.00u.

van 12 juli tot en met 15 augustus
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