Maandbrief : maart 2019

Wij komen tijdig naar school :
Tijdig op school komen is een attitude
die je meegeeft met uw kind. Wanneer
de bel rinkelt, moet uw kind(eren) op
school zijn. We willen samen starten en
samen stoppen. De meeste kinderen
komen niet graag te laat in de klas.
Helpen jullie mee ?

Het hekken sluiten :
Wij hebben er alle begrip voor dat u op
bepaalde momenten niet voor 08.30 uur
op school kan zijn (logopedie,
revalidatie, … andere onvoorziene
omstandigheden). Wilt u zo vriendelijk
zijn om het hek steeds te sluiten ! Op
deze manier kunnen onze kinderen niet
zomaar de speelplaats verlaten ! De
veiligheid van uw kind(eren) is ook onze
zorg. Samen zorg dragen is daarom heel
belangrijk.
Fiscale attesten middagtoezicht en studie !
In april ontvangt u het fiscaal attest voor
middagtoezicht en/of studie gedurende 2018.
Je kan de kosten inbrengen als je ze in dat
inkomstenjaar betaald hebt. De kosten voor
december zullen bijvoorbeeld niet op het attest staan
als je deze pas het volgende jaar betaalde. Ze zullen
dan op het fiscaal attest van 2019 staan.
Op het attest staan ook steeds de wettelijke ouders
genoteerd. Zelf kunnen we hier geen wijzigingen bij
aanbrengen (ook als er momenteel een andere
gezinssituatie is). Deze regeling heeft te maken met
het nieuwe computerprogramma waarmee is gestart
in september 2018.
Het fiscaal attest voor de voor- en naschoolse
opvang wordt via de gemeente bezorgd.
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Fluo-jasjes blijven dragen :
Sedert enkele weken stellen wij vast dat
er kinderen hun fluo-jasje niet meer
dragen. Zowel ’s morgens als ’s avonds
moeten de fluo-jasjes gedragen worden.
Helpen jullie mee ?

Maaltijden bestellen :
Vanuit de school dienen wij tijdig de
maaltijden iedere morgen door te geven.
(om 08.50 uur). Mogen wij daarom
vragen om bij ziekte ons telefonisch te
verwittigen, zodat we de maaltijden
kunnen afzeggen. Indien dit niet gebeurd
is, moeten deze betaald worden en
zullen ze doorgerekend worden aan de
kinderen.

Parking school :
Sedert enkele weken beschikken we
voor onze school over een grote parking.
Deze wordt in de eerste plaats gebruikt
door de personeelsleden van onze
school. U als ouder kan deze zeker ook
gebruiken. Mogen wij dan vragen om te
parkeren loodrecht op de straat ! Op
deze manier kunnen er meer auto’s een
plaats vinden op de parkeerruimte.
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Kalender maart – april 2019
maandag
woensdag
maandag
donderdag
vrijdag

11 maart
13 maart
18 maart
21 maart
22 maart

vrijdag
zondag

29 maart
31 maart

maart 2019
Instapdatum nieuwe kleuters
Vergadering oudercomité
Auteurslezing voor het 5de leerjaar (Siska Goeminne)
Grootouderfeest
Grootouderfeest
Zwemmen voor 1ste, 2de, 3de, 4de leerjaar en 5A
5de en 6de leerjaar naar Vlaams Parlement en bezoek Brussel
Begin zomertijd ! Vergeet uw uurwerken niet te verzetten !

april 2019
wenmoment voor peuters die starten na de paasvakantie (van 16.00 uur tot
18.00 uur)
zaterdag 6 april t/m maandag 22 april : paasvakantie
zondag
21 april
Pasen
maandag
22 april
Paasmaandag : vrijaf voor de leerlingen
vrijdag
26 april
Schoolreis voor 1ste en 2de kleuterklas
maandag
29 april
Vergadering schoolraad
dinsdag
30 april
Medisch onderzoek voor de 1ste kleuterklas (deel 2)
maandag

woensdag
donderdag
vrijdag

1 april

1 mei
2 mei
3 mei
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mei 2018
Dag van de Arbeid : vrijaf voor de leerlingen
Rapport voor de leerlingen van de lagere school !
Sportdag lagere school met zwemmen
Schoolreis 3de kleuterklas
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