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Oudergesprekken
Alle leerlingen van de lagere school ontvangen voor de herfstvakantie
hun eerste rapport. N.a.v. deze rapporten worden de ouders/verzorgers van al deze leerlingen uitgenodigd voor een gesprek met de
klastitularis op een oudermiddag/avond. De praktische regeling wordt
de betrokken ouders/verzorgers medegedeeld door de klastitularis.
Vergeet niet dat ouders/verzorgers in de loop van het schooljaar ook
steeds zelf het initiatief kunnen nemen tot overleg met een leerkracht.
Na afspraak kan men zeker bij juf of meester terecht om over zoon of
dochter bij te praten. Ook eerder informele contacten moedigen we
uitdrukkelijk aan.

Schoolrekening

De eerste schoolrekening van dit schooljaar komt op donderdag 25 oktober 2018. U ontvangt voor elk kind een aparte rekening.
Mogen we u vriendelijk vragen om de rekening binnen de 14 dagen na
ontvangst te betalen? Dit spaart ons vele extra kosten en tijd. Alvast
dank voor uw medewerking. Bij betalingsmoeilijkheden kan je contact
opnemen met het secretariaat of de directie (014/699243).

Verloren voorwerpen en achtergelaten kleding
Momenteel worden in de inkomhal de verloren voorwerpen en achtergelaten kleding uitgestald. Neem een kijkje wanneer je iets verloren
hebt. Daarna ruimen we alles op!

Weekkalender
Maandag
22/10

Vergadering ouderraad, Molenbaan 1 bus 1 om 20u

Dinsdag
23/10

Startvergadering ochtendlezen

Instappers
en hun
ouders/
verzorgers

Kijkuur
Op de eerste dag na de novembervakantie mogen weer 2,5-jarige kleuters instappen.
De ouders/verzorgers van de kinderen die onlangs de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden bereikten of deze leeftijd op de eerste dag na de novembervakantie zullen bereikt hebben, nodigen we daarom uit om 13.30 u,
om samen met zoon of dochter een kijkje te komen nemen in de klas
van juf Karlien en juf Charlien die de jongste kleutertjes onder hun hoede
hebben. Vanaf maandag 5 november zijn deze kinderen zeer welkom in
deze school. Wij verwachten wel dat kleuters die naar school komen
zindelijk zijn.
Tijdens dit bezoek wordt, behalve aan het kennismaken van de juf en
het (eventueel) invullen van de inschrijvingsdocumenten, ook aandacht
besteed aan de manier van werken in onze kleuterschool. Gelieve één
van volgende documenten/kaarten mee te brengen voor de inschrijving:
ISI-kaart, identiteitskaart, uittreksel uit de geboorteakte of paspoort van
uw kind of trouwboekje of een paspoort van de ouder(s) waarin het kind
vermeld staat.

Donderdag
25/10

Grootouderfeest
Onze kleuters treden om 9.30 u en 13.30 u voor hun grootouders op in
de aula van het Cultureel Centrum Baarle.
Welkom aan alle grootouders!

Vrijdag
26/10
2A+2B

Zwemmen
Deze kinderen zijn die middag om 12.45 u terug op school of blijven
eten.

Maandag
29/10 zondag 4/11

Herfstvakantie
van maandag 29 oktober tot en met zondag 4 november 2018.
We kunnen niet toestaan dat leerplichtige kinderen op lesdagen afwezig blijven omdat eerder met vakantie wordt vetrokken of later wordt
teruggekeerd. De inspecteur/verificateur beschouwt deze leerlingen
als onwettig afwezig.

