Nieuwsbrief Februari 2018
Oudercontacten

In de loop van de maanden februari en maart staan in alle klassen individuele oudercontacten
gepland. Wij rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van alle ouders. Voorafgaand aan het
oudercontact krijgt u een uitnodiging mee waarop u kan aanduiden wanneer u het liefst komt. Het
is uiteraard onmogelijk om iedereen exact het gewenste uur toe te kennen. In de mate van het
mogelijke wordt hier zeker rekening mee gehouden. Indien het voor u onmogelijk is u op de avond
van het geplande oudercontact vrij te maken bent u altijd welkom op een voor u meer passend
moment, maar wel altijd buiten de lesuren. U maakt hiervoor zelf een afspraak met de leerkracht
van uw kind.

Inschrijvingen
Binnenkort gaat de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018 – 2019 van start.
We zetten graag alles even op een rijtje:
1. Kinderen die nu al naar onze school komen, hoeven niet opnieuw ingeschreven worden. Op het
einde van het schooljaar geldt de ondertekening van het aangepaste schoolreglement als
verlenging van de huidige inschrijving.
2. Kinderen die al een broertje of zusje op onze school hebben kunnen ingeschreven worden
tijdens de voorrangsperiode van ma 5 maart 2018 tot en met vrij 16 maart 2018.
3. Vanaf ma 19 maart 2018 kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.
Gelieve voor elke inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de directie of de
zorgcoördinator.
secretariaat: 09/344.00.32;
algemeen directeur mevrouw Christa: 0478/25.79.13;
zorgcoördinator Vera: 0468/31.98.40;
e-mail: vb.zelzate@slzw.be

Kom – eens – kijkendag
Op zaterdag 24 februari staan onze deuren open voor alle instappertjes en
nieuwe kleuters voor schooljaar 2018-2019.
Welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Je kan al even rondkijken in de
kleuterklassen en kennismaken met de kleuterjuffen, de zorgcoördinator en
de directie .

Belangrijke data februari 2018
Donderdag 1/2

Vrijdag 2/2

Instapdag nieuwe peuters
Medische schooltoezicht L3 (op school)
Oudercontacten Kleuter (G1 + G2 + G3 + G4)
Infoavond bosklassen L5 + L6
Zwemmen L1B + L2
Culinaire reis rond de wereld vanaf 17.00 uur

Maandag 5/2

Bezoek PVT De Krekelmuyter L6

Dinsdag 6/2

Oudercontacten L6

Woensdag 7/2

SVS Tussen 4 vuren L3 + L4 (Eurohal NM)

Donderdag 8/2

Carnavalsfeest op beide vestigingen.

Vrijdag 9/2

Zwemmen L1A + L6

Maandag 12/2 tot en Krokusvakantie
met vrijdag 16/2
Maandag 19/2

Infoavond drugspreventieproject L6

Dinsdag 20/2

Medisch schooltoezicht 2de kleuterklas
Leerlingenraad

Donderdag 22/2

Leeruitstap met de milieuboot L5 + L6

Vrijdag 23/2

Zwemmen L1B + L3

Zaterdag 24/2

Kom-eens-kijkendag
Assenedesteenweg 10.00 – 11.30

Maandag 26/2 tot en Bosklassen L5 + L6
met woensdag 28/2
Vrijdag 2/3

Zwemmen L1A + L4

