Zonhoven, 1 juni 2018

Beste ouder(s)

SCHOOLVERANDERING
Gelieve een schoolverandering (verhuis, …) vóór 22 juni a.s. door te geven zodat het team
hiermee rekening kan houden bij de klasindeling.

OPENKLASDAG – SCHOOLJAAR 2018 - 2019
Op donderdag 30 augustus 2018 kunnen de ouders van alle kleuters en van de leerlingen
van het eerste leerjaar een kijkje nemen in de klas en kennismaken met de klastitularis.
Jullie worden verwacht tussen 17u00 en 19u00. Voor de andere leerlingen van de lagere
school (2e t.e.m. 6e leerjaar) hangen de klaslijsten uit aan de schoolpoort
op vrijdag 31 augustus vanaf 10u00.

EINDE

SCHOOLJAAR – OPVANG - OUDERCONTACT

Op 29 juni worden de ouders vanaf 11u45 op de speelplaats verwacht om samen met de
leerlingen afscheid te nemen van het ‘oude’ schooljaar.
Het schooljaar eindigt om 12u15 voor alle leerlingen.
Vanaf 12u15 kun je voor opvang terecht in ‘t Alvermanneke.
Op vrijdagnamiddag (tot 14u30) hebben de ouders de mogelijkheid om de klastitularis, de
leermeester LO, de zorgleerkracht en/of de directie te spreken.
Klasindelingen worden NIET besproken!
Gelieve hiervoor onderstaand strookje ingevuld mee te geven op maandag 18 juni a.s.
Johan Vanhoyland
Directeur
——-———————————————----————------------------------———————————De ouder(s) van ………………………………………………………….………….. klas ………………………….
wenst op vrijdagnamiddag of …………………..om +/- ……………… uur een gesprek met :
O de klastitularis(sen)

O de leermeester LO

O de zorgleerkracht

O de directeur

omtrent ……………………………………………………………………………………………………………………….
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De studie van 4, 5, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21 juni wordt enkel cash betaald. (€ 0,70/half uur)
Vanaf 22 juni is er geen studie meer.
De betaling gebeurt cash op maandag 25 juni 2018.

DRANKBONNEN
Maandag 4 juni is de laatste dag dat je kind drankbonnen kan bestellen voor dit schooljaar.
Gelieve enkel via de schoolagenda het gewenste aantal door te geven.

TURNKLEDIJ

Via bijgevoegd briefje kun je nieuwe turnkledij bestellen zodat we tijdig de T-shirts kunnen
personaliseren. Het briefje ten laatste op maandag 18 juni a.s. afgeven aan de klastitularis.
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