
 

 

Waregem, 10 september  2018 

Beste ouders, 

 

 Een weekje geleden zijn we om 8u30 gestart met het nieuwe schooljaar! Zoals gewoonlijk 

deden we dit feestelijk. Het forum had plaats op de kleuterspeelplaats waar ouders en 

kinderen leuk onthaald werden en we bezoek kregen van de Muzifee! Dit schooljaar werken 

we rond “Magisch muzisch!”.  

 

 Wanneer jullie kind vegetarisch  wenst te eten op school, gelieve dit te laten weten aan 

de leerkracht. Deze zal dan een maandkalender meegeven waarop u kan aanduiden 

wanneer we vege moeten bestellen. Elke maand wordt er een nieuw rooster meegegeven.  

 

 De kinderen van het 1ste en 4de leerjaar krijgen een turn- t-shirt geschonken door onze 

school. De kinderen van de resterende leerjaren kunnen steeds één aankopen via het 

formulier dat ze meegekregen hebben. 

 

 Vanaf 1 september tot en met 15 september kunnen de peuters ingeschreven worden 

van broers en zussen ( van kinderen die al bij ons school lopen) alsook peuters van ons 

personeel. Zij hebben voorrang om een plaats te krijgen in onze school. Na 15 september 

mag iedereen inschrijven en telt de regel die eerst inschrijft heeft eerst plaats. Ik heb een 

leerlingenstop op 24 kinderen gezet. De 25st leerling komt op de wachtlijst te staan. 

 

Wij verwelkomen twee nieuwe leerkrachten op onze school nl. juf Hafsa, leerkracht islam 

op dinsdagnamiddag en juf Kim, leerkracht katholieke godsdienst. 

 

An van het secretariaat is op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag aanwezig. Jullie 

kunnen bij haar terecht met vragen over schoolfacturen, bussen en boekhouding. 

 

Belangrijke data  

  

3/9 : eerste schooldag, forum 8.30u, Magisch muzisch 

4/9 : zwemmen L2 

6/9 : infoavond kleuters om 19u 

10/9:  infoavond L1 om 19u 

11/9 : infoavond L6 om 19u 

 zwemmen L2 

13/9 : infoavond L4 om 19u 

17/9 : spreuk 3de graad op kleuterspeelplaats om 8.30u 

 19.30u oudergroepvergadering 

 



 

 

 

18/9 : infoavond L2 om 19u 

 zwemmen L2 

 L3 en L4 naar De Schakel 

20/9 : infoavond L3 om 19u 

24/9-28/9 : sportklassen L5 en L6 in De Treffer 

25/9 : infoavond L5 om 19u 

 Zwemmen L2,L3 en L4 

27/9 : werkwinkels 

28/9 : pedagogische studiedag, geen opvang 

2/10 : zwemmen L2,L3 en L4 

5/10 : Saved by the bell in ochtendforum  

 Dag van de leerkracht 

8/10 : 19.30u oudergroepvergadering 

9/10 : zwemmen L2,L3 en L4  

 Start oog voor lekkers 

11/10 : K3 en L1 naar De Schakel 

12/10 : K2 spelletjesnamiddag 

13/10 : spelletjesavond met ouders en vrienden 

15/10 : leerlingenraad met juf Mieke 

16/10 : zwemmen L2, L3 en L4 

17/10 : wendag nieuwe peuters 

22/10 : 19.30u oudergroepvergadering 

23/10 : zwemmen L2, L3 en L4 

 Oudercontact lager van 16.00u tot 20.00u 

24/10 : familiefeest kleuters 

25/10 : werkwinkels lager 

26/10 : forum om 14.30u 

 

 Ik jullie een leuk, enthousiast, leerrijk en actief schooljaar 2018-2019 toe! 

 

met vriendelijke groeten, 

directeur Ann 


