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Schooljaar 2012 - 2013 : maart

og eventjes en het is waar paasvakantie. Tijd voor de kinderen
(en uiteraard ook voor de juffen en meesters) om wat naar adem
te happen. Het is ook het derde moment van het schooljaar waarbij de kinderen een rapportje mee naar huis krijgen. Zoals de
voorgaande jaren zal het paasrapport aan de kinderen worden meegegeven.
Dus geen oudercontacten. Mochten er ouders zijn die we naar aanleiding van
dat rapport toch willen spreken, dan zullen die zeker worden uitgenodigd.
Mocht je het nodig vinden om de juf of meester toch te spreken over de resultaten of het gedrag van uw kind, dan kan je altijd een afspraak maken.

Schoolraad

Hotdogmiddag voor broederlijk delen

De schoolraad is een officieel orgaan dat
in elke school moet worden opgericht.
Daarin zetelen ouders, leerkrachten en
vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Van elke geleding moeten er
twee mensen in die schoolraad zetelen.
Omdat we voorheen niet van alle geledingen voldoende vertegenwoordigers
hadden, kon toen voor onze school geen
schoolraad worden georganiseerd. Dit
jaar zijn er opnieuw verkiezingen. De
kinderen kregen een brief mee naar huis
met de nodige uitleg en ouders die dit
wensten konden zich kandidaat stellen.
Omdat slechts één ouder zich kandidaat
stelde, kunnen we ook nu weer geen
schoolraad oprichten.

Op vrijdag 22 maart organiseert de school ten
voordele van ‘broederlijk delen’
en ‘het weeshuis Haïti’ van
Frans Vandueren (waar wij al
jaren voor sparen), een hotdogmiddag. Die dag kunnen de kinderen mogelijk hun boterhammetjes thuislaten en ten voordele van het goede
doel, van een lekkere hotdog smullen. Kinderen kregen
al een briefje mee naar huis waarop ze hun bestelling kunnen doen.

Schoolfeest
Ook dit jaar zal er weer een schoolfeest
zijn. Dat gaat door op zaterdag 25 mei. De
leerlingen zullen ongetwijfeld weer trachten
hun beste beentje voor te
zetten. Ze kijken ongetwijfeld nu al uit naar de
eerste repetities. Jullie
willen dat schoolfeest
toch niet missen? Noteer
25 mei dus alvast in uw
agenda.

Schooltoelage kan nog altijd
Mogelijk zijn er ouders die hun aanvraag
voor schooltoelage nog niet hebben
ingediend, terwijl ze daar misschien toch wel recht op hebben.
Denk niet dat het al te laat is.
Het kan nog altijd !

Bibliobus

Zwemmen

Elke maand brengt de bibliobus een bezoek aan onze school. Graag vragen we
aan de kinderen dat ze zorg dragen voor
de geleende boeken.

Tot aan de paasvakantie zullen de kinderen van het eerste en derde
leerjaar nog elke dinsdag gaan
zwemmen. Daarna is het de
beurt aan de kinderen van het
tweede en vijfde leerjaar. Hun eerste
zwembeurt is voor 16 april gepland. Dat is dus de
eerste dinsdag na de paasvakantie.

Enkele belangrijke data

Zeeklassen

08 mei: pedagogische studiedag (geen
school voor de leerlingen)
09 mei: eerste communie
10 mei: geen school
15 mei : autoluwe schooldag
20 mei: geen school (Pinkstermaandag)
25 mei: schoolfeest
03 juni: plaatselijke verlofdag
06 juni: schoolreis kleuters van K1 en K2
07 juni: schoolreis K3 en lagere school
25 juni: oudercontacten en rapporten
27 juni: afscheidsreceptie van kleuters
27 juni: afscheidsreceptie van zesde leerjaar

Zoals ieder jaar gaan de kinderen van het derde
leerjaar op zeeklassen. Ze zijn al aardig aan het
aftellen. 22
april is voor
hen de grote
dag waar ze
naar uitkijken. Het
wordt ongetwijfeld weer
een leerrijke
en boeiende
week.

KALENDER
19 maart

Zwemmen voor 1ste en 3de lj.

26 april

Sportdag voor de 5-jarige kleuters

26 maart

Zwemmen voor 1ste en 3de lj.

2 of 3 mei

Sportdag voor het 4de lj.

29 maart

Paasrapport

7 mei

Zwemmen voor het 2de en 5de lj.

1 april tot 14 april

Paasvakantie

8 mei

Pedagogische studiedag: geen school
voor de leerlingen

15 april

Bibliotruck

9 mei

Eerste communie

16 april

Zwemmen voor 2de en 5de lj.

10 mei

Geen school

22 tot 26 april

Zeeklassen voor het 3de lj.

14 mei

Cyclo-days + zwemmen 2de en 5de lj.

22 april

Auteurslezing voor het 6de lj.

15 mei

Autoluwe schooldag

23 april

Bezoek ziekenhuis voor de 5-jarige
kleuters (groep 1)

20 mei

Pinkstermaandag => geen school

23 april

Zwemmen voor het 2de en 5de lj.

21 mei

Bibliotruck + zwemmen 2de en 5de lj.

24 april

Bezoek ziekenhuis voor de 5-jarige
kleuters (groep 2)

25 mei

SCHOOLFEEST

