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Prikbord eind juni 2018

Vakantie
Vakantie is fijn,
dat kun je niet ontkennen!
Vakantie moet er altijd zijn,
dat moet ik wel bekennen …
Met je voeten in het zand,
een lekker ijsje in je hand.
Niks leuker bestaat,
midden op het strand.
Je ziet er naar uit,
al heel lang.
En dan is het zover,
de vakantie is in gang!
Alle stress
even weg
Wat fijn!
De vakantie zou er altijd moeten zijn.

Einde van het schooljaar 12u05
De speelclub vertrekt om 12u30
Mogelijkheid tot oudercontact tussen 12u05 en 13u00

Bedankt helpende handen
Hartelijk dank aan alle ouders, grootouders en iedereen die zich ook
dit jaar weer heeft ingezet. De school kan niet zonder jullie. Daarom
zijn we jullie oneindig dankbaar!

Opbrengst feesten
De opbrengst van alle feesten dit schooljaar is weer fantastisch! De
wijnproefavond, winterwonderwandeling, de comedy night en het
schoolfeest hebben samen het gigantische bedrag opgebracht van
22.270 euro. Dit bedrag wordt verdeeld onder de kleuterschool en de
lagere school. De leerkrachten hebben een verlanglijstje opgesteld en
dit wordt in een werkgroepje besproken. Volgend schooljaar brengen
we u op de hoogte waaraan we de 11.135 euro hebben besteed.
Hartelijk dank aan alle ouders en sponsors en natuurlijk ook aan ons
geëngageerd en hardwerkend feestcomité!

Verloren - gevonden voorwerpen
Voor de verloren - gevonden
voorwerpen kan u in de
vestiging Ingenieur
Haesaertslaan terecht in de
witte tent op het gras.
Voor de vestiging Pieter van
Maldereplein kan u in de gang
van het eerste en tweede
leerjaar terecht.
Wij vragen u vriendelijk om allemaal nog te komen kijken of er nog
spulletjes van uw kind(eren) tussen zitten.

Schoolorganisatie volgend schooljaar
Elke school krijgt van de overheid een aantal lestijden naargelang het
aantal leerlingen die op 1 februari van dat schooljaar zijn
ingeschreven. Op 1 februari 2018 hadden we 444 leerlingen. Vanuit
dit aantal wordt het aantal lestijden bepaald voor het volgende
schooljaar. Er worden in totaal op beide vestigingen 22 klassen
voorzien.
In de vestiging Ingenieur Haesaertslaan maken we terug drie eerste
leerjaren, drie tweede leerjaren en drie derde leerjaren en zullen er
vanaf september ook drie vierde leerjaren gemaakt worden.
Elke klas heeft twee uur lichamelijke opvoeding. Er worden ook extra
zorguren voorzien.
De volledige verdeling leest u in het prikbord van september.

Afsluiting van de schoolrekening
De laatste schoolrekening krijgt u op donderdag 28 juni samen met het
laatste rapport. We vinden het fijn dat de meeste ouders correct
betalen. Ook nu vragen we u voor de afgesproken einddatum
(15 juli 2018) te betalen. Zo komt de goede werking van de school
niet in het gedrang.

Inschrijving
Tijdens de vakantie zijn nieuwe inschrijvingen mogelijk
op maandag 2 juli en dinsdag 3 juli in de voormiddag en vanaf
maandag 20 augustus enkel op telefonische afspraak.
( 03/449-85-59)
De inschrijvingen voor beide vestigingen vinden plaats op het
schoolsecretariaat Ir. Haesaertslaan 4.

Klaslijsten 2018 - 2019
De samenstelling van de klassen is een bevoegdheid van de
klassenraad en de zorgleerkrachten. Er wordt rekening gehouden met
de schoolresultaten en de socio-emotionele ontwikkeling van de
kinderen.
De nieuwe klaslijsten zullen n.a.v. de wet op de privacy niet meer
uitgehangen worden, maar enkel nog gemaild worden.
U zal de klaslijst van uw kind(eren) op 27 augustus in uw mailbox
ontvangen.

Bouwwerken
Volgend schooljaar zal er met heel wat werken gestart worden:
verbreden van het Peter Wittersstraatje, vernieuwen van het sanitair op
de speelplaats van het eerste en tweede leerjaar en het bouwen van de
nieuwbouw voor de kleuters.
De exacte startdatum is nog niet gekend.
Meer info mag u verwachten bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Sponsorloop
Noteer alvast vrijdag 21 september in uw agenda voor onze
tweejaarlijkse sponsorloop.
Verdere informatie volgt begin september.

Benodigdhedenlijst per leerjaar
Voor alle leerjaren : voorzien van naam !
Turnzak : zwarte short, turnpantoffels zonder veters, witte Tshirt
Zwemzak : badpak, bikini of zwembroek, 2 handdoeken
Boekentas (waar A4 kaften in passen)
Lege pennenzak voor het eerste leerjaar.
Vanaf het tweede t.e.m. het zesde leerjaar: pennenzak gevuld met
materiaal uit het vorige leerjaar.

Eerste leerjaar a-b-c-d
Twee dozen zakdoeken (met naam)
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Tweede leerjaar a-b-c-d
Een doos zakdoeken (met naam)
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Een oude schort of T-shirt met lange mouwen of een oud hemd van
mama of papa (niet voor de leerlingen van 2A)
Derde Leerjaar a

Pieter van Maldereplein

1 ringmap A4 met rugzijde 8cm
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Een doos zakdoeken
Derde Leerjaar b-c-d

Ingenieur Haesaertslaan

Een ringmap A4 met rugzijde 8cm
Een ringmap A4 met rugzijde 4cm
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Twee dozen zakdoeken
Vierde leerjaar a-b-c-d
2 ringmappen A4 met rugzijde 4cm
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Een doos zakdoeken

Vijfde leerjaar a-b-c
Een dikke ringmap A4 met rugzijde 8 cm
Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
2 dozen zakdoeken
En voor thuis: een passer en een geodriehoek
Zesde leerjaar a

Pieter van Maldereplein

Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
Een doos zakdoeken
Zesde leerjaar b-c

Ingenieur Haesaertslaan

Een plastic of kartonnen kaft om een agenda en brieven in op te
bergen, met elastieken, A4 formaat
2 dozen zakdoeken
En voor thuis: een passer en een
geodriehoek

Woordje ouderraad
Beste ouders,
Met rasse schreden komt het einde van het schooljaar dichterbij.
Stilaan tijd om de boog enkele maanden te ontspannen,
vakantieplannen waar te maken en te genieten van, laat ons hopen, een
schitterende zomer.
De voorbije 10 maanden hebben directie, leerkrachten zich ingezet om
onze kinderen alweer wat extra kennis bij te brengen.
Dankjewel voor jullie enthousiasme, geduld en empathie.
Tijdens het voorbije schooljaar heeft de werkgroep feesten de handen
meerdere keren uit de mouwen gestoken om de extra activiteiten (o.a.
winterwonderwandeling; wijndegustatie; comedynight; schoolfeest)
mee in goede banen te leiden.
Dankzij hun enthousiasme en inzet waren deze activiteiten keer op
keer een succes.
Ondertussen kijkt de werkgroep al vooruit naar het nieuwe schooljaar
en worden er reeds plannen gesmeed om nog beter te doen dan dit
jaar.
Ook de werkgroep verkeer was dit jaar weer uiterst actief en hield een
vinger aan de pols om de verkeersveiligheid rond onze scholen te
verbeteren.
Hartelijk dank aan al deze vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet.
Nu is het moment daar om even te genieten van een deugddoende
vakantie.
PRETTIGE VAKANTIE !!

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Eerste trimester
maandag 10 september : Klasvergaderingen voor 1a-2a-3a om 19u30
(Pieter van Maldereplein)
Klasvergaderingen 4bcd-5bc-6bc om 19u30
(Ing. Haesaertslaan)
dinsdag 11 september: Klasvergaderingen voor 1bcd-2bcd-3bcd
om 19u30 (I. Haesaertslaan)
Klasvergaderingen voor 4a-5a-6a om 19u30
(P. Van Maldereplein)
Vrijdag 21 september: sponsorloop
Vrijdag 5 oktober: facultatieve vrije dag
Woensdag 17 oktober: pedagogische studiedag vrijaf voor de
leerlingen
Dinsdag 23 oktober en woensdag 24 oktober : individuele
oudercontacten
Zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november: herfstvakantie
Vrijdag 14 december: winterwonderwandeling
Zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie

tweede trimester
Woensdag 13 februari: pedagogische studiedag vrijaf voor de
leerlingen
Zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart: krokusvakantie
Dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart: individuele oudercontacten
Zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april: paasvakantie

derde trimester
woensdag 1 mei: vrijaf + eerste communie Parochie Heilige Familie
zondag 5 mei: eerste communie Parochie Sint Jozef
woensdag 29 mei: pedagogische studiedag vrijaf voor de leerlingen
donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag: vrijaf
Vrijdag 31 mei: Brugdag: vrijaf
maandag 3 juni: facultatieve vrije dag
maandag 10 juni: vrijaf Pinkstermaandag
vrijdag 28 juni: laatste schooldag tot 12u05

Eerste schooldag
Op maandag 3 september 2018 zijn jullie allemaal weer hartelijk
welkom. De school start om 8u30.
Alle ouders van beide vestigingen worden uitgenodigd op een tasje
koffie of thee aangeboden door de ouderraad.

We wensen u allen een prachtige vakantie!

