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Nieuwsbrief 23 - Schooljaar 2018 - 2019
School Dorp 2= 014/6565657 School -Dorp 60 = 014/656689- Schoolbus = 0491/742992

A G E N D A - start Krokusvakantie t/m 10/3/2019

Maandag 11/03/2019 :Zwemmen 1ste lj + 3de lj
Dinsdag 12/03/2019

: Zwemmen 3KB

Woensdag 13/03/2019: FRUITDAG
Donderdag 14/03/2019: Zwemmen 2de lj
Vrijdag 15/03/2019

: Leerlingenraad

FIJNE KROKUSVAKANTIE !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOOLREKENING
Alle kinderen ontvangen een schoolrekening voor de periode januari/februari.
Mogen wij vriendelijk vragen om deze correct te betalen.

OPROEP OM MASSAAL ROS GELD IN TE ZAMELEN TEGEN KANKER.

Vanaf december 2019 zullen de rosse 1 en 2 centjes uit onze portemonnees verdwijnen.
Vandaar dat Kom op tegen Kanker Vlaanderen nog een allerlaatste keer oproept om massaal
ros geld in te zamelen tegen kanker. OOK ONZE SCHOOL DOET MEE ! Op het kantoor van
onze school staat "de rospot". Hierin kunt u uw rosse centjes doneren voor dit goede doel.
Komt u niet vaak op school en wenst u toch te doneren? Doe dan de rosse centjes in een zakje
en geef ze mee met uw kind. Dan komt dat vanzelf op de juiste plaats terecht.
De kinderen te Dorp 60 kunnen deze centjes aan de leerkracht bezorgen. Zij zullen er voor
zorgen dat ze op het kantoor geraken. Alvast dank !

NIEUWE KLEUTERS EN NIEUWE KLAS

Op maandag 11 maart zullen er 7 nieuwe kleuters instappen bij juf Ann. Hierdoor tellen we 142
kleuters, een flink aantal. Daardoor zullen we eveneens vanaf 11 maart een extra klasje bij
creëren, nl. 1KC (zomerklas). De oudste kinderen die tot nu bij juf Ann zaten schuiven door naar
de klas van juf Katrien.
Juf Katrien stond tot vandaag in 3KB ter vervanging van juf Mia. Het zal juf Nathalie zijn die nu
deze taak (voorlopig tot de paasvakantie) op zich zal nemen.
We wensen beide juffen veel succes toe !

AFWEZIGE LEERKRACHTEN + LEERKRACHTEN OP BEZOEK

Op donderdag 14/03 zal juf Greet (2a) afwezig zijn wegens vorming. Er zal een vervangende
leerkracht voorzien worden.

Op maandag 11/03 zullen 2 leerkrachten uit Nederland een (half) dagje meelopen in de
bovenbouw te Dorp 60. Zij komen een kijkje nemen hoe wij ons onderwijs organiseren.

GEBRUIK SOCIAL MEDIA

Ondanks de wettelijke minimumleeftijd van 13 jaar zijn reeds heel wat kinderen van onze school
actief op social media (Facebook, Instagram, ...). Dit is niet zonder gevaar en daarom vragen we
de ouders om goed toe te zien op het gebruik van deze apps door hun kinderen. Zo kun je hen
mee volgen, waarschuwen voor gevaren en tips geven voor veilig en verantwoord gebruik van
deze apps. Om te voorkomen dat het gebruik ... misbruik wordt, hierbij nog enkele tips: blijf als
ouder betrokken, toon interesse, zorg dat je in de buurt bent, spreek over die apps, stel samen
de privacyinstellingen in... Zo kun je heel wat narigheid voorkomen.

KRIEBELTEAM OP PAD.
Na een melding van luizen, heeft het kriebelteam deze week opnieuw TWEEMAAL een controle
gedaan op onze school. De betreffende klassen ontvingen een briefje indien nodig met
instructies.

.

SCHOOLBUSABONNEMENTEN

Na de Krokusvakantie is het een nieuwe maand! Zorg dat je in orde bent met je abonnement.

IETS VERLOREN? OP SCHOOL - IN DE SPORTHAL - BIJ DE PLAYBACKSHOW ?
Kom even binnen op kantoor en kijk bij de verloren voorwerpen.
(sleutels, horloges, juwelen, lampjes, paraplu,....)

PAASBOEKEN
De school biedt vrijblijvend de mogelijkheid om paasvakantieboeken aan € 7,- te bestellen.
Contant betalen in envelopje ten laatste tot 12 maart. Meer info? Foldertjes te verkrijgen op het
bureau van de school of op www.uitgeverijaverbode.be/paasvakantieboeken

VERSCHILLENDE VERENIGINGEN - info opvragen/mededelingen
Via mail ontvangen wij regelmatig verzoekjes om flyers uit te delen OF mededelingen op onze nieuwsbrief te
vermelden. Hieronder enkele mededelingen :
*** Film krokusvakantie - CINE DE WOUWER
www.dewouwer.be www.facebook.com/dewouwer

