Nieuwsbrief februari 2019
1 februari - Instapdag
Op vrijdag 1 februari verwelkomen we 3 nieuwe peutertjes op school.
Welkom aan Lily-Roos, Flore en Louna in groep 1, bij juf Melissa.
We hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen !

Winterkoude wil zeggen: mutsen, sjaals en handschoenen aan !
Jammer genoeg raakt dan ook wel eens iets verloren, zeker bij de allerkleinsten…
Deze week hangen alle verloren voorwerpen van de afdeling Assenedesteenweg ten toon in het
kleutergebouw. Kom gerust zelf eens langs om te kijken of er ook iets van jouw kind aan de
wasdraad hangt. Na deze week worden de spullen opgeruimd. Wat niet werd opgehaald zal
uiteindelijk weggeschonken worden.
Nogmaals een oproep om alle spullen van je kind duidelijk te naamtekenen. Dit voorkomt onnodig
zoeken en extra kosten om verloren zaken te vervangen.

‘Kom op tijd’ actie
Het is heel belangrijk dat onze kinderen op tijd naar school komen. Anders missen
zij de start van de dag, vaak het welkomstmoment in de klas.
Systematische laatkomers bouwen een achterstand op die ze moeilijk nog
goedmaken. Bovendien vormen laatkomers een van de grootste ergernissen van
de leerkrachten, aangezien ze telkens de les storen. Uiteraard is het ook voor het
kind zelf niet aangenaam om telkens op een negatieve manier in de belangstelling
te staan door te laat de klas binnen te komen.
De directie en alle leerkrachten vragen om elke dag vóór 8.30 uur op school te zijn,
het hele schooljaar door.

Kom – eens – kijkendag
Op zaterdag 23 februari staan onze deuren open voor alle instappertjes en
nieuwe kleuters voor schooljaar 2019-2020.
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 .

Inschrijvingen
Binnenkort gaat de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2019 – 2020 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 maandag 11 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019.
3. Vanaf maandag 25 maart 2019 kunnen alle andere kinderen ingeschreven worden.
Gelieve voor elke inschrijving telefonisch een afspraak te maken met de directie of de
zorgcoördinator.
Om je kind in te schijven op onze school vragen wij om een bewijs van identiteit van uw kind mee
te brengen. (e-ID, Kids-ID of ISI+ kaart).

Infoavond secundair onderwijs
Onze collega’s van de secundaire school nodigen de schoolverlaters
van onze school en hun ouders uit om kennis te maken met het
aanbod in het eerste middelbaar. Jullie worden meegenomen in de
wereld waar de leerlingen dagelijks in ondergedompeld worden en
krijgen er meer uitleg over hoe Sint-Laurens zal omgaan met de
vernieuwing in het onderwijs.
Infoavond Wachtebeke: 8 februari om 19.00 uur
Infoavond Zelzate: 15 februari om 19.00 uur
Meer info op www.sint-laurens.be

Belangrijke data februari 2019
Woensdag 30/01

Zwemmen (G5 + G2 – 2de kleuterklas)

Donderdag 31/01

Oudercontact kleuterklassen

Vrijdag 1/02

Zwemmen L1B + L6

Dinsdag 5/02

Techniekdag L5 + L6

Woensdag 6/02

Voormiddag: Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen !
Namiddag: MOEV tussen 4 vuren (L3 + L4)
Eurohal Zelzate

Donderdag 7/02

Medisch contactmoment CLB (1ste kleuterklas)

Vrijdag 8/02

Zwemmen L1A + L2A
Infoavond secundaire school Wachtebeke 19.00 uur

Dinsdag 12/02

Infoavond Groep 1 (juf Melissa) Voor de ouders van
kindjes die op school gestart zijn na de kerstvakantie of
later op het schooljaar nog zullen instappen.

Donderdag 14/02

MEGA-les (L6)

Vrijdag 15/02

Zwemmen L1B + L2B
Infoavond secundaire school Zelzate 19.00 uur

Dinsdag 19/02

Leerlingenraad

Donderdag 21/02

Medisch contactmoment CLB (1ste kleuterklas)

Vrijdag 22/02

Zwemmen L1A + L3

Zaterdag 23/02

Peuterkijkdag
Assenedesteenweg 10.00 – 11.30

Maandag 4/03
vrijdag 8/03

tot Krokusvakantie

