NIEUWSBRIEF
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zwemmen: L2A - L5A - L5B
info-avond onderbouw om 19.30 u
info-avond kleuter om 19.30 u

FIETSWEEK
zwemmen: L2B - L4A - L4B
info-avond bovenbouw om 19.30 u

Strapdag

zwemmen: L2A - L5A - L5B

Op 1 september worden de ouders op de
speelplaats verwelkomd met een kopje koffie
aangeboden door het oudercomité!
Infoavonden
start om 19.30 u. in de eetzaal achteraan
vanaf 20.00 u. naar de klassen
Op deze infoavonden worden de kinderen niet
verwacht. Het oudercomité verwelkomt u graag
met een drankje.
Fiestweek + St(r)apdag
Op 16 september brengt iedereen de fiets mee
naar school. De kinderen krijgen leuke
acitviteiten aangeboden, alle klassen oefenen die
week ook de fietsvaardigheid tijdens de LOlessen.
De kleuters mogen hun fiets op maandag al
meebrengen, de fiets blijft dan de ganse week op
school. Voor de lagere school laten we nog weten
wanneer de fiets nodig is.
Schoolsportdag lagere school
Sportdag georganiseerd door de school. De
kinderen komen in sportkledij naar school.
Schooltassen mogen thuisblijven. Enkel rugzakje
met koek, fruit en drankje is voldoende. (Bij
slecht week verschuiven we de sportdag naar
donderdag 28 september. Dan moeten de
schooltassen wel meegebracht worden.)
Zwemmen
Op maandag om de 2 weken gaan de kinderen van
de lagere school zwemmen. Elk klas heeft 8
zwembeurten op een schooljaar.

zwemmen: L2B - L4A - L4B
sportdag Lager

Periode 1 start al op maandag 5 september. In deze
periode gaat L2 – L4 – L5 zwemmen.
De zwemkalender vinden jullie hier in bijlage. Hij
wordt ook meegegeven op papier. Mogen we
vragen om deze kalender op een goed zichtbare
plaats uit te hangen zodat de kinderen altijd hun
zwemgerief meehebben.

LEES ook zeker bladzijde 2 van deze
Nieuwsbrief!
Uit ervaring weten wij dat kinderen een volledig
stuk fruit niet opeten tijdens de speeltijd, ze willen
zo snel mogelijk spelen dus verdwijnen er dan ook
heel wat stukken (half opgegeten) fruit in de
vuilnisbak. Het is daarom aangewezen om beter
een paar stukjes fruit mee te geven in een doosje
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Studie en opvang: enkele afspraken op een rijtje
Kleuterschool:
De kleuters verblijven op de speelplaats, in de speeltuin of in de turnzaal. Graag wachten aan de deur van de
turnzaal, de opvangmedewerker helpt je dan verder.
Lagere school: leerlingen 1ste en 2de leerjaar
De studie gaat door van 16.00u. tot 16.30u. in de eetzaal vooraan. De kinderen kunnen daar opgehaald worden.
Vanaf 16.30u. spelen ze op de speelplaats vooraan, in de speeltuin achteraan of binnen in de eetzaal vooraan.
Lagere school: leerlingen 3de leerjaar
De studie gaat door van 16.00u. tot 16.30u. in de eetzaal achteraan. Leerlingen van het 3de leerjaar die naar de studie
gaan kunnen niet vroeger dan 16.30u. afgehaald worden. Om 16.30u. komen de leerlingen naar buiten, wie dan al
opgehaald wordt, wordt eerst uitgescand! Wie nog niet opgehaald wordt speelt op de speelplaats vooraan, in de
speeltuin achteraan of binnen in de eetzaal vooraan.
Lagere school: 4de, 5de, en 6de leerjaar
De studie gaat door van 16.00u. tot 17.00u. in de eetzaal achteraan. Afhalen om 16.30u. kan enkel met een nota in
de agenda of een briefje voor het ganse schooljaar. Wie om 16.30u. of 17.00u. opgehaald wordt, wordt eerst
uitgescand! Wie nog niet opgehaald wordt speelt op de speelplaats vooraan, in de speeltuin achteraan of binnen in
de eetzaal vooraan.
-

De kinderen van het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar kunnen niet opgehaald worden in de studie. Dit stoort teveel
de rust bij het maken van het huiswerk en het studeren.
Ten laatste om 18.00u. worden de kinderen afgehaald in de opvang. Wie niet tijdig kan aanwezig zijn kan dit
melden op het nummer van de opvang: 0491/29 01 15
Wanneer iemand anders de kinderen moet afhalen na school, gelieve het schoolsecretariaat te verwittigen.
Wij kunnen de kinderen niet zomaar meegeven.

Dankjewel voor de medewerking.

WOENSDAG = FRUITDAG
Op woensdag is enkel fruit toegelaten op school.
Gebruik speeltuin van de school
Na schooltijd kan de speeltuin gebruikt worden tot 16.00u.
Vanaf 16.00 u. komt de opvang vaak naar de speeltuin,
gelieve dan niet te blijven zodat de opvangmedwerkers een
geod overzicht hebben over de kinderen die in de opvang
zitten.

Uit ervaring weten wij dat kinderen een volledig
stuk fruit niet opeten tijdens de speeltijd, ze willen
zo snel mogelijk spelen dus verdwijnen er dan ook
heel wat stukken (half opgegeten) fruit in de
vuilnisbak. Het is daarom aangewezen om beter
een paar stukjes fruit mee te geven in een doosje
met naam op.
Ook op andere dagen proberen we het eten van
fruit zoveel mogelijk te stimuleren.
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