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Liefste jongens en meisjes, beste ouders

DOLFIJN
DAT JULLIE
ER WEER
ZIJN!

Ale een school vissen,
zwemmen wij het schooljaar in…
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Die schitterende zomer is voorbij.
Tekort aan zonne-energie was er zeker niet! Dat konden we zien aan al die gebruinde en
blije gezichtjes van de kinderen, die duidelijk zin hadden om weer naar school te komen!
Wij mogen weer heel wat nieuwe kleutertjes en leerlingen in het lager verwelkomen.
Welkom ook aan hun ouders en hopelijk voelen ze zich allen vlug thuis in onze school!
Ook zijn er een aantal nieuwe leerkrachten te werk gesteld in de KLOK: juf Sofie
Goddet en juf Heidi Clerx in het tweede leerjaar, juf Sofie Timmermans in het vijfde
leerjaar, juf Laura Moors als ondersteuning en turnjuf bij de kleuters. Wij wensen hen
veel werkplezier in onze school!

Een goede start is goud waard! Even ter herinnering!
Kom op tijd naar school, het hek wordt gesloten bij de tweede bel. Ook in het klooster
blijft de deur gesloten.
De(groot)ouders van de kleutertjes mogen hun (klein)kind tot in de klas brengen. De
leerlingen van het lager nemen afscheid aan de schoolpoort. Ouders van leerlingen van
het lager kunnen in uitzonderlijke omstandigheden de speelplaats betreden. Richt je dan
eerst tot de leerkracht die toezicht houdt.

ALLE OUDERS VAN HARTE WELKOM OP ONZE INFOAVONDEN! MAAK
KENNIS MET DE KLAS EN DE JUF OF MEESTER VAN JULLIE KINDEREN!
(hiervoor krijgen jullie geen aparte uitnodiging meer!)

Gimme
Ook dit jaar zullen wij jullie via Gimme snel op de hoogte houden van brieven,
activiteiten, bestellingen,….
Ouders die liever papier willen, melden dit aan het
secretariaat!
Vergeet zeker niet de kanalen die u wenst te volgen aan te passen!

Eetzaal
Zoals vorig schooljaar eten de instappertjes apart in de gang, dichtbij hun vertrouwde
klasje. De overige kleuters eten in de eetzaal en de leerlingen van het lager in de eigen
klas. Leerlingen gaven vorig jaar aan dat ze het aangenamer vonden om samen in de klas
te eten met hun klasgenootjes en leerkracht.

Milieuafspraken: TER INFO EN TER HERINNERING!!
In onze school gelden volgende afspraken. Graag herhalen we ze nog eens! Alvast
bedankt om ze op te volgen!
 Koekjes zonder wikkels meegeven!
 Koekjes, boterhammen, fruit in herbruikbare doosjes/brooddozen.
 Dranken in afsluitbare/hervulbare flessen of drinkbussen.
 Drank in brikjes of blikjes is verboden!
VERBODEN

TOEGESTAAN

Volgende activiteiten staan in september op het programma
woensdag 5 september ‘18
donderdag 6 september ‘18

Infoavond kleuters om 19.30*
Academiebezoek 3de leerjaar te Genk.
Infoavond 4,5,6 om 19.00*
Infoavond 2de en 3de lj. om 19.30*
Startviering in de school.
GEEN VOOR- en GEEN
NASCHOOLSE OPVANG!!
Dag van de sportclub! Kom in je
sportoutfit naar school!
Infoavond eerste lj. om 19.30*
Scholenveldloop.
VRIJAF voor de leerlingen!
Lokale verlofdag.

dinsdag 11 september ‘18
donderdag 13 september ‘18
vrijdag 14 september ‘18
woensdag 19 september ‘18
woensdag 19 september ‘18
donderdag 27 september ‘18
vrijdag 28 september ‘18

*deze infoavond is enkel voor de ouders!

Noteer al in je agenda: zondag 7 oktober 2018: RESTAURANTDAG!

ALTIJD WELKOM IN ONZE SCHOOL!
Het KLOK-team

SVS SCHOOLSPORT
HEET VANAF NU

MOEV

