Maandbrief september 2019
02 267 19 91

Het bestelformulier wordt steeds de volgende schooldag ingevuld en getekend afgegeven op de school, óók
als u niets bestelt!.

Activiteiten
Donderdag 05/09: Start van de studie en Franse les.
Maandag 09/09: Infoavond voor de ouders van de lagere school om 19.30 u
Maandag 16/09: oudercomité (OWG)
Dinsdag 17/09: MOT: Atelier “wassen” voor 1Ste lj.
Vrijdag 20/09: “Strapdag”. We komen allen te voet of met de fiets naar school.
Dinsdag 24/09: voorstelling: “Licht” voor :
!!! Ook dit schooljaar weer: milieuzorg op school !!!
Snoep gezond en eet elke dag (minstens) één stukje groente en/of fruit.
Elke woensdag vaste fruitdag!!!.
De ouderwerkgroep sponsort dit schooljaar opnieuw de tutti frutti actie. Daardoor krijgen de kinderen vanaf
oktober elke donderdag een stuk fruit als tienuurtje. Bedankt OWG om op deze manier bij te dragen aan
"gezonde voeding" op school. De startdatum zal nog worden meegedeeld.
Zwemmen:
Lagere school: vrijdag om de 14 dagen, met een maximum van 15 beurten per schooljaar. (prijs € 1,00)
13/09: 1A-2A-3A-4A-5A- 6
-20/09: 1B-2B-3B-4B-5B
-27/09: 1A-2A-3A-4A-5A -6
Kleuterschool: vrijdag om de 14 dagen met een maximum van 15 zwembeurten. (prijs € 1,00)
Vrijdag 13/09:

Vrijdag 20/09:

Vrijdag 27/09:

Voor de meisjes is een badpak verplicht voor de jongens een zwembroek (geen short)
!!!! Opgelet voor alle kinderen is een badmuts verplicht !!!
Turnkledij (lagere school):
- zwart turnbroekje
- turnpantoffels
- wit T-shirt met embleem van de school.
Nieuwe T-shirts zijn steeds verkrijgbaar aan € 7,00 bij het secretariaat.
Tijdschriften jaarabonnement: (niet verplicht)
- Doremini

kleuters (0KK-1KK)

: € 36,00

- Doremix

kleuters (2KK)

: € 36,00

- Doremi

kleuters (3KK)

: € 36,00

- Leesknuffel

kleuters (2KK en 3KK)

: € 39,00

- Boektoppers pakket

kleuters en 1ste t/m 6de lj

: € 20,00

- Boektoppers abonnement

kleuters (1KK-3KK)

: € 32,00

- Zonnekind

1ste en 2de leerjaar

: € 39,00

- Zonnestraal

3de en 4de leerjaar

: € 39,00

- Leeskriebel

3de en 4de leerjaar

: € 30,00

- Zonneland

5de en 6de leerjaar

: € 38,00

de

- Kits

de

5 en 6 leerjaar

: € 21,00

De tijdschriften worden bij bestelling cash betaald aan de leerkracht, het secretariaat, of via selfbanking
(BE95-0680-4498-2058) overgemaakt (ten laatste 10/9 zie invulstrookje)
(Indien u via selfbanking betaalt gelieve dan een bewijs van betaling af te geven.)
Niet vergeten
•

De keuzeformulieren godsdienst/zedenleer behoorlijk ingevuld terug bezorgen op
dinsdag 3/09 (nieuwe leerlingen)

•

Het formulier toestemmingen en akkoorden invullen en handtekenen.

•

Het bestelformulier voor de maand september ingevuld meegeven op dinsdag 3/09, ook als u niets
bestelt.

•

De agenda en heen- en weerschriftje van uw kind(eren) elke dag ondertekenen.

Toezichten: ® zie formulier jaarlijkse kosten –bijdrageregeling
Avondopvang:
De avondopvang eindigt om 18.00 u.!! Gelieve uw kind op tijd af te halen.
Mocht u door onvoorziene omstandigheden niet vóór 18.00 u. op school geraken,
gelieve dan de toezicht(st)er te verwittigen op het nr.: Villegas: 0498 17 16 53 of Borrekensveld: 0499 94 44 37
Dit nummer is alleen bereikbaar vanaf 16.00u tot 18.00 u en woensdag van 13.00 u tot 18.00 u.
Schoolrekening:
Gelieve de schoolrekening die u op het einde van de maand ontvangt op tijd (binnen de 8 dagen !!) te betalen.
De school moet de betaalde rekeningen voor het einde van de maand kunnen verwerken. Indien de rekening
niet op tijd betaald is, kan uw kind de volgende maand niet meer in de opvang blijven of aan activiteiten
deelnemen.
Ouders die meer uitleg wensen over de maandbrief en het bestelformulier kunnen steeds terecht bij juf Heidi op
het secretariaat van 8.00u tot 8.30u.

