Te laat

O p t ijd naar school

Eerst aanmelden aan het secretariaat !

Meebrengen
8u25—12u
(poort open vanaf 8u10)
13u30—15u25
(poort open vanaf 13u10)

Flesje water en 1 of 2 stukken fruit.
In de namiddag mag
een koekje in een
doosje.

Samen leren, samen spelen, samen leven

Maandag = gelddag

LO / zwemmen

Geld ophalen voor activiteiten en voor de
middag gebeurt enkel op
maandag met gepast
geld.

T-shirt van de school is verplicht (€ 12), shortje naar keuze, witte pantoffels.
Het eerste, tweede
en derde leerjaar
gaat zwemmen.

Middag = €0,80
Kindjes die op school blijven eten, brengen boterhammen mee in
een brooddoos. Voor drank kunnen zij kiezen uit thee, koffie, melk,
chocomelk, water.

Verjaardagen
Klasagenda
Officieel document waar uw kind zijn lessen
en taken in plant. Het is ook het communicatiemiddel
tussen leerkracht en ouders.
Het moet dagelijks worden nagekeken en wekelijks worden ondertekend.

Ziek of afwezig

Verjaardagen

Is uw kind ziek, bel dan even naar
de school 03/886.66.39

Alle kinderen vinden verjaardagen leuk. Dit wordt telkens
op gepaste wijze in de klas
gevierd. Iets meebrengen is
echt niet nodig! Indien u toch
iets wil meegeven met uw
kind, vragen wij om dit te beperken tot iets kleins. Geen
pakjes chips.

Uw kind heeft leerplicht en mag dus
niet zo maar afwezig blijven.
T.e.m. 3 dagen afwezig = briefje
van de ouders. Dit kan 4x per
schooljaar. Daarna heb je een doktersattest nodig.
Meer dan 3 dagen afwezig = doktersattest.

Nuttige data
Oudercontact:
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

26
21
29
28

oktober 2017
december 2017
maart 2018
juni 2018

Belangrijke data
Maandag 2 oktober 2017
Donderdag 26 oktober 2017
Maandag 6 november 2017
Vrijdag 10 november 2017
Vrijdag 20 april 2018
Zondag 17 juni 2018

start wafelverkoop
familiefeest KS
levering wafeltjes
quiz Tovertuin
schoolfotograaf
schoolfeest

Vakantiedagen
Herfstvakantie van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november 2017.
Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari
2018.
Krokusvakantie van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018.
Paasvakantie van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018.
Dag van de arbeid: dinsdag 1 mei.
Hemelvaart van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018.
Pinksteren maandag 21 mei 2018.
Facultatieve vrije dagen:
Maandag 30 april 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Vrijaf wegens pedagogische studiedag:
Woensdag 4 oktober 2017
Dinsdag 23 januari 2018
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