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BIB kleuters
3KA-3KK gaan op bezoek bij een kippenbedrijf
1I-1IK-2H: Toneelvoorstelling in De Wouwer: Tweelicht & zoon
speelt ‘Pinoccchio’
Personeelsvergadering Kleuters (in Klimop)
Verificateur bezoekt onze school
1IK: Medisch onderzoek (in de school)
1I: Medisch onderzoek op dinsdag 24-04-2018
CLB-Selectieve onderzoeken
4E-6H: Euro-fit testen
1I-2H-3B-3C: BIB
Kennismakingsmoment voor de kleuters die instappen na de
Paasvakantie
3B-3C: Auteur Nico De Braeckeleer komt een lezing geven
Er wordt géén fruit verdeeld op school, de kinderen brengen
zelf een stuk fruit mee.
Typles

Paasvakantie: van maandag 2 april ’18 tot zondag 15 april ‘18
Bijscholingen
19 maart 2018 (NM)
22 maart 2018 (NM)
26 maart 2018 (VM)
27 maart 2018 (VM)
27 maart 2018 (NM)

Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven
Miek Van Eyndhoven

Aanwezigheidsbeleid
RDK: Samenkomst van de directies van de regio
Expeditie M
Ontmoetingsdag OVSG
Denktank ROK

Stagiairs
3B
Islam

19 en 26 maart 2018
22 maart 2018

Anja Hendrickx
Rasha Amer

Algemeen
Familienieuws
Op 28 februari 2018 kregen Laurens (2H) en Nicolas (2KA) er een broertje bij. Artuur is zijn naam.
Op 8 maart 2018 werd Arthur (2H) grote broer van een zusje ‘Tathev’.
Van harte gefeliciteerd!
Fiscale attesten
Binnenkort krijgt uw kind(eren) het fiscaal attest voor de uitgaven van de kosten voor kinderopvang (middagverblijf en
voor- en naschoolse bewaking) van 2017 mee.
Dit document wordt slechts éénmalig uitgereikt. Gelieve dit attest goed te bewaren en bij uw belastingaangifte te
voegen.

Nabewaking
Sommige kinderen blijven wat langer in de nabewaking en hebben vaak een hongertje. Daarom stellen wij voor om
steeds een extra koek te voorzien zodat je kind iets kan eten tijdens de nabewaking.
Digitale communicatie
Na veel wikken en wegen besloten wij om vanaf volgend schooljaar over te gaan naar digitale communicatie met onze
ouders !
Waarom?
Heel wat ouders zijn voorstander ( zie ouderbevraging )
De voorzichtige stappen met ‘mailen naar ouders’ verlopen overwegend positief.
Op termijn planlast vermindering voor de leerkrachten => meer tijd voor de hoofdtaak
Milieubewustheid : zoveel van onze papieren die in de vuilnisbak belanden….
Én de digitale trein staat voor de deur ( of is er al ), we kunnen niet anders dan er op springen ….
Vergeet niet in te schrijven voor één van de info- & oefensessies ! De brief komt via de klas tot bij jou.

Kledinginzameling
De Ouderraad organiseert weer een grote kledinginzameling.
Wanneer? Donderdag 19 en vrijdag 20 april 2018 van 8.15u-8.45u en van 15.15u-15.45u
Zaterdag 21 april 2018 van 9.00-13.00
Waar? Op de parking van ‘t Molenslop
Wat? Kleding, schoenen, huishoudtextiel, bedtextiel
Hoe? Verzamel alles in plastieken zak(ken) en sluit deze goed!
GEEN tapijten, knuffels, kussens, dekbedden!
Indien hierover nog vragen zijn, mag je die altijd stellen aan Nele Maas: nelemaas@hotmail.com
Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
De Ouderraad

Kleuterschool
Gezocht!
1KM: Wij zijn op zoek naar …

een potje voor een pop

stapelpotjes om een toren mee te bouwen
Heb je dit thuis en doe je er niets mee? Dan zijn we daar héél blij mee voor het maken van een zindelijkheidstas. Je mag
het aan juf. Marjolein bezorgen.

Zorgnieuws kleuters
Onze derde kleuterklassen hebben deze week weer hard geoefend op het voorbereidend schrijven.
Ze oefenden de " krulletjes" . Dit deden ze eerst in de lucht, op een heel groot
papier om daarna de krulletjes klein en fijn te oefenen.

Ter herinnering:
Mogen we vragen om géén koeken met chocolade mee te geven? Ook willen we
vragen om fruit mee te geven dat uw kind vlot kan vastnemen. Dank voor uw medewerking.

Lagere school
Zorg in de lagere school
Op stap naar het secundair onderwijs
Alle kinderen van het zesde leerjaar bereiden zich voor op de stap naar het middelbaar onderwijs.
Samen met meester Hans verkennen zij de verschillende richtingen op een gevarieerde manier.
Ze werken o.a. met een boekje dat hen loodst door een wirwar van mogelijkheden en bezoeken scholen waar
verschillende richtingen worden aangeboden. De ouders worden ook betrokken bij hun keuze.
Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat ieder kind een keuze kan maken die bij haar/ hem het beste past.

Rapporten – maandag 16 april 2018
Omwille van planningsproblemen krijgen de leerlingen hun rapport op maandag 16 april 2018 i.p.v. 20 april 2018 zoals
eerder aangekondigd in de jaarbrochure.
De datum van de oudercontacten wijzigen ook nl. dinsdag 17 april, woensdag 18 april en donderdag 19 april 2018.
Hiervoor krijgt u tijdig een uitnodiging.

