Nieuwsbrief maart 2019
11/3/2019 Instapdag
Op maandag 11 maart verwelkomen we één nieuw peutertje op school.
Welkom aan Nina in groep 1, bij juf Melissa.
We hopen dat ze zich hier snel thuis voelt !

Instaplestijden
Door het stijgend aantal kleuters kunnen we vanaf 11 maart een aantal extra lestijden inrichten
die door juf Melissa De Smet zullen ingevuld worden in Groep 1, ter ondersteuning van juf Melissa
Buysse. Na de paasvakantie en na Hemelvaart komt er per startende kleuter telkens nog één
lestijd bij.

Inschrijvingen => herinnering !
Omdat onze school haar maximumcapaciteit moest vastleggen werken we met voorrangsperiodes
voor nieuwe inschrijvingen.
Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn op onze school kunnen zich laten
inschrijven tijdens de voorrangsperiode van maandag 11 maart tot vrijdag 22 maart 2019.
Vanaf maandag 25 maart starten de inschrijvingen voor alle andere kinderen.
Gelieve voor alle inschrijvingen altijd telefonisch een afspraak te maken met de directie of de
zorgcoördinator: 09/ 344 00 32
Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om een bewijs van identiteit van uw kind
(Kids-ID of ISI+ kaart) mee te brengen.
(Kinderen die nu al naar onze school komen, hoeven niet opnieuw ingeschreven te worden. Op het
einde van het schooljaar geldt de ondertekening van het aangepaste schoolreglement als
verlenging van de huidige inschrijving.)

Jaarproject ‘iedereen veilig’ (deel 2)
Op maandag 11 maart starten we aan het 2de deel van ons jaarproject.
We blijven inzetten op veiligheid op weg naar en van school. We zijn blij
dat we hierin gesteund worden door de lokale politie die regelmatig
aanwezig is in de buurt van beide vestigingsplaatsen op het moment dat
onze leerlingen aankomen of vertrekken. Zij spreken mensen aan op
onveilige situaties en zullen ook overgaan tot verbaliseren.
We nodigen alle ouders uit op vrijdag 22 maart om samen het project af te sluiten om 14.45 uur
op de Assenedesteenweg.

Bingo !!!
Op zaterdag 23 maart organiseert de ouderraad opnieuw een bingo- en BBQavond. Welkom in CC De Brug vanaf 18.00 uur.
Inschrijven kan tot 18 maart.

Belangrijke data maart 2019
Vrijdag 1/03

Maandag 4/03
vrijdag 8/03

Zwemmen L1B + L4

tot Krokusvakantie

Maandag 11/03

Start project ‘Iedereen Veilig’ (deel 2)

Dinsdag 12/03

Auteurslezing L3

Woensdag 13/03

MOEV: Netbal L5 + L6 (buitenschoolse activiteit –
Eurohal Zelzate)

Vrijdag 15/03

Pyjamadag Betnet + ontbijt op school
Zwemmen L1A + L5

Dinsdag 19/03

Bezoek aan de bibliotheek L5 (NM)

Donderdag 21/03

MOEV: American games L5 (VM)
Zwemmen G1 + kinderen van de eerste kkl uit G2 en G3

Vrijdag 22/03

Medisch contactmoment 1ste kleuterklas
Zwemmen L1B + L6
Gezamenlijk slotmoment project:
14.45 uur - Assenedesteenweg: ouders welkom!

Zaterdag 23/03

Bingo- en BBQ avond 18.00 uur – CC De Brug

Dinsdag 26/03

Leerlingenraad

Woensdag 27/03

Zwemmen G4 + kinderen van de 2de kkl uit G3

Donderdag 28/03

Bezoek aan de bibliotheek L4 (VM)

Vrijdag 29/03

Zwemmen L1A + L2A

Maandag 1/04

Bezoek aan de bibliotheek L2 (NM)

Donderdag 4/04

Paasviering in de turnzaal Kon. Astridlaan 8.40u
Bezoek aan de bibliotheek L6 (NM)

Vrijdag 5/04

Rapport 3
Zwemmen L1B + L2B

Maandag 8/04
vrijdag 19/04
Maandag 22/04

tot Paasvakantie

Paasmaandag – vrije dag

