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Nieuwsbrief aan onze ouders
Salmonella infectie
Het onderzoek in het catering-bedrijf is nog lopende. Daarom is samen met de cateraar beslist
maandag 28/5 en dinsdag 29/5 nog geen warme maaltijden te leveren.
We wensen absolute zekerheid te krijgen dat de maaltijden die we toegeleverd krijgen honderd procent
veilig zijn voor onze kinderen. Gelieve dus net zoals vandaag aan de kinderen die dagen een
lunchpakket en drankje mee te geven.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt een schrijven toegevoegd van Esthio.
Aan de ouders van de kinderen die ziek werden, wordt gevraagd om alle attesten en kosten bij te
houden en de procedure voor schoolongevallen te volgen.
De formulieren om aangifte te doen kan je 's morgens en 's avonds op het secretariaat afhalen of een
berichtje in een schoolagenda noteren.
Aan alle kinderen die nog ziek zijn wensen we bovenal een spoedig herstel toe.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf vandaag vrijdag 25 mei is de nieuwe wetgeving van toepassing over het bewaren en beschermen
van persoonsgegevens. Dit betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook als school verwerken wij heel wat persoonsgegevens. Wij gaan hier correct en conform de
regelgeving mee om.
Op onze website kan je onder het tabblad nuttige info → privacy ons informatieveiligheids- en
privacybeleid lezen. Je vindt er ook de privacyverklaring voor leerlingen en ouders. Deze verklaring werd
ook als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd.
Deze documenten zijn gebaseerd op de richtlijnen voor scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Meester op de fiets
Op 11 en 12 juni gaan terug de sessies i.v.m. fietsvaardigheden door voor het 1ste t/m 4de leerjaar.
Daartoe zal terug het gedeelte van de openbare weg tussen het klooster en de kerk verkeersvrij
gemaakt worden en met nadarhekken afgesloten worden. Wie die dag aan de beurt is, brengt zijn fiets
mee en zet zijn fiets op straat tussen deze hekken. De mensen van SVS (Stichting Vlaamse
Schoolsport) voorzien hiervoor een plaats. De ganse dag is er immers iemand aanwezig op het
fietsparcours. In onderstaand schema kan je zien wanneer de kinderen hun fiets nodig hebben. De
andere fietsers kunnen hun fiets gewoon in de fietsenloods zetten.
maandag 11 juni 2018
dinsdag 12 juni 2018
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1A

voormiddag
3B
1B

namiddag
4A
2A

4B
2B

Mama-papa(verwen)dag in de kleuterschool
Op vrijdag 8 juni bieden we aan de mama’s en papa’s van onze kleuters na schooltijd een kopje koffie
of iets fris aan met een versnapering n.a.v. Moederdag en Vaderdag. Ondertussen kun je als mama of
papa even bijpraten met de andere ouders. Ook de oma’s en opa’s zijn zeker welkom als ze hun
kleinkind ev. komen afhalen.

Opendeurdagen en inschrijvingen
Op maandag 4 juni zet de school haar deuren open voor alle kinderen en hun ouders die volgend
schooljaar nieuw zijn op school. Allen zijn welkom in de voormiddag van 9.00 tot 10.00
of ’s avonds tussen 17.00 en 19.00.
Aangezien we van de gemeente de geboortelijsten niet meer krijgen, is het moeilijk om alle mensen met
een kindje dat volgend jaar naar school mag uit te nodigen.
We vragen hiervoor jullie hulp. Ken je iemand in de buurt met een kindje dat volgend jaar misschien
naar school mag? Bezorg je dan een uitnodiging van onze opendeurdag in hun brievenbus?
Deze kaarten van de opendeurdagen voor een buur of vriend kan je meenemen in de inkom van de
lange gang of bevragen aan een kleuterjuf, op het secretariaat of bij de directie.
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Kalender:
• Woensdag 30 mei: 4de lj: voetgangersexamen
• Vrijdag 1 juni: 1ste en 2de leerjaar: bijwonen promoshow academie in Aalter
• Maandag 4 juni:
o 6de lj: beroepenhuis + wereld van kina in Gent
o Opendeurdag voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019
• Dinsdag 5 juni: kleuters 2KO uit sterrenklas en kleuters 2KO uit kikkerklas
naar medisch onderzoek in Deinze
• Donderdag 7 juni: kleuters 2KO uit bloemenklas en kleuters 2KO uit uilenklas
naar medisch onderzoek in Deinze
• Vrijdag 8 juni: 15.00: verwendag voor de ouders met kinderen in de kleuterschool
• Maandag 4 t/m vrijdag 8 juni: 4de lj op plattelandsklassen
• Maandag 11 juni: kikker- en uilenklas naar Sealife Blankenberge
• Maandag 11 en dinsdag 12 juni: meester op de fiets voor leerlingen uit 1ste, 2de, 3de en 4de lj
• Dinsdag 12 juni:
o 1KO: medisch onderzoek op school
o 5de lj: leeruitstap naar Brussel met de trein
• Donderdag 14 juni: vervolg medisch onderzoek 1KO
• Vrijdag 15 juni: Uitwisseldag tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.
• Maandag 18 juni: 3de leerjaar: bezoek Artemeersmolen Poeke
• Dinsdag 19 juni: 4de lj: naar gemeentehuis
• Donderdag 21 juni:
o sterrenklas, bloemenklas, zonneklas, vlinderklas en muizenklas naar ‘het Krekeltje’ in
Eede
o 3de lj: Boodbakken in koetshuis Poeke
• Zondag 24 juni: ontbijt van de ouderraad
• Maandag 25 juni: klas overschrijdende spelnamiddag in de lagere school
• Woensdag 26 juni: gebedsviering voor de lagere school bij het einde van het schooljaar
• Donderdag 28 juni:
o rapport in de lagere school
o 19.30: proclamatie voor 6de lj en hun ouders
• Vrijdag 29 juni: laatste schooldag. De school is voor de kinderen uit om 11.55
Data om te onthouden:
• Zondag 19 mei 2019: Eerste communie om 9 uur
• Zaterdag 1 juni 2019: Plechtige communie om 14 uur
Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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