GES. VRIJE GEM. BASISSCHOOL
HULLAERTSTRAAT 2
9880 LOTENHULLE
tel: 051/68 94 87
Lotenhulle, 20 juni 2018
Nieuwsbrief aan onze ouders
We staan terug bijna voor het eind van het schooljaar. Op school is dit nog een heel drukke tijd.
Deze nieuwsbrief bevat enkele invulstrookjes i.v.m. het einde van het schooljaar. Gelieve ze allen
aandachtig te lezen en in te vullen indien dit voor uw kind van toepassing is. Daarom gaat deze brief
uitzonderlijk met alle kinderen en op papier mee.
Maaltijd- en drankverbruik
We vragen om de laatste week geen wijzigingen meer te doen in het maaltijd- en drankverbruik.
Zo kunnen we een correcte factuur meegeven. Indien er toch nog wijzigingen zijn, kunnen deze cash
verrekend worden op het secretariaat.
In- en uitschrijvingen op school
Vanaf volgend schooljaar zijn er enkele wijzigingen i.v.m. de inschrijvingen. Scholen hebben geen
meldingsplicht meer aan elkaar.
Onze school heeft niet de gewoonte om elk jaar opnieuw de inschrijving van de leerlingen te bevragen.
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen(behalve de leerlingen van het 6de leerjaar) opnieuw op onze school
ingeschreven worden in het nieuwe schooljaar. Begin september bieden we dan de nieuwe
akkoordverklaring met het schoolreglement aan die deze inschrijving bevestigt.
Indien kinderen verhuizen of om andere redenen de school verlaten, vragen we om dit te melden
(liefst voor 1 juli). Nieuwe leerlingen worden ook bij voorkeur nog in juli ingeschreven indien dit nog niet
gebeurd is. We vragen dit enkel om onze groepen voor het volgende schooljaar zo goed mogelijk te
kunnen indelen.
Buitenschoolse opvang open tot 8.20 - School open vanaf 8.20,
Sommige ouders vragen zich terecht af waarom het ene kind enkele momenten voor 8.20 nog aan de
opvang afgezet wordt en andere kinderen reeds de school binnenwandelen.
Ook kinderen die zelfstandig naar school fietsen zijn vaak veel te vroeg op school. Mogen we vragen om
met je kind goede afspraken te maken wanneer ze thuis vertrekken om tussen 8.20 en 8.45 op school toe
te komen?
De school is open vanaf 8.20, niet vroeger. Het is goed als elkeen zich aan deze afspraken houdt.
Laatste schooldag
De school stopt voor de kinderen op vrijdag 29 juni om 11.55.
De leerkrachten zijn in de namiddag wel op school voor vergadering en eventuele oudercontacten.
De naschoolse opvang is pas open vanaf 15.15. Enkel kinderen die echt geen opvang hebben, zullen
in de namiddag opgevangen worden op school door enkele begeleidsters. Aansluitend komt de
buitenschoolse opvang de kinderen halen om 15.15.
Gelieve in te schrijven met onderstaand strookje indien je van de namiddagopvang wil gebruik maken op
vrijdag zodat we zicht krijgen op de opvang.
Kinderen die op 29 juni op school blijven, dienen hun lunchpakket en een drankje mee te brengen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mijn kind(eren) ..............................................................................................................................................
O wensen op vrijdagnamiddag 29 juni gebruik te maken van de opvang op school tot ………
O zullen aansluitend vanaf 15.15 nog naar de buitenschoolse kinderopvang gaan.
Handtekening:
……………………………………………………………………
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Contact ouders en school
Op donderdag 28 juni krijgen alle leerlingen van de lagere school hun rapport mee naar huis.
Ouders zowel van kleuters als kinderen in de lagere school die nog eens extra willen overleggen over hun
kind of een zorg willen delen, krijgen hiertoe de kans. Dit oudercontact is geheel vrijblijvend en gaat door
op vrijdagnamiddag 29 juni (tussen 14.00 en 15.30) of op een ander afgesproken moment.
Gelieve hiertoe onderstaand strookje in te vullen en af te geven aan de klastitularis van je kind
indien je hiervan wenst gebruik te maken. De klastitularis of zorgcoördinator maakt dan een afspraak
voor overleg bij het einde van het schooljaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ouder van …………………………………………………………………… uit klas …………..wens nog een
oudercontact bij het einde van het schooljaar.
O

Ik kan langskomen op vrijdagnamiddag 29/06/’18 tussen 14.00 en 15.30.

O

Ik wens graag een afspraak op een ander moment

Ik wil graag de klastitularis / de zorgcoördinator / de turnleerkracht / de directie spreken. (omkring)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varia:
▪

Slijm
Het meebrengen van slijm om te spelen is verboden op school. Het is hoogst onhygiënisch en
gevaarlijk voor jonge kinderen.

▪

Facultatieve verlofdagen voor volgend schooljaar:
o

maandag 8 oktober 2018

o

maandag 4 februari 2019

▪

Proclamatie 6de leerjaar: We nodigen de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders uit op de
proclamatie bij het einde van de lagere school. Deze gaat door op donderdag 28 juni om 19.30 in
de polyvalente zaal van de school.

▪

Info volgend schooljaar
Meer uitgebreide info over volgend schooljaar zal u volgende week bezorgd worden.

▪

Verloren voorwerpen
Op school ligt nog heel wat achtergelaten kledij en koeken- en brooddozen. Kijk even op de website
bij de rubriek ‘verloren / gevonden’ en misschien vind je wel je spullen terug.

Kalender:
• zondag 24 juni: activiteit van de ouderraad: ontbijtpakketten afhalen
• Maandag 25 juni: NM: klasdoorbrekende spelnamiddag voor de leerlingen van de lagere school
• Dinsdag 26 juni: NM: na 15.00: afscheidsfeestje voor Greta van het secretariaat die op pensioen gaat
• Woensdag 27 juni: 9u: Dankviering (gebedsviering) in de kerk voor het voorbije schooljaar
Kom meevieren met je (klein)kinderen
• Donderdag 28 juni:
o Rapporten in de lagere school voor de leerlingen van het 1ste t/m 5de lj.
o NM: afsluitende viering in de kleuterschool
o 19.30: proclamatie voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders
• Vrijdag 29 juni: de school is uit om 11.55.
Vriendelijke groet,
Monique Dhoore
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