Nieuwsbrief 7
Schooljaar 2016-2017
Opvolgingsdoorlichting Nederlands in het
kleuteronderwijs.
Tijdens de opvolgingsdoorlichting voor Nederlands in het
kleuteronderwijs, werd door de onderwijsinspectie begin juni een
gunstig advies geformuleerd. Het verslag is vanaf de zomervakantie na te
lezen op de onderwijswebsite.

Wisselbeker Payfa-Fosseprez
De wisselbeker werd dit schooljaar ingeleverd, maar toch wist Sam
Dewaele uit L6 de achtste plaats te bemachtigen in de fiets- en
verkeerswedstrijd in samenwerking met de Brusselse politie en de
gemeente Watermaal-Bosvoorde. Proficiat Sam voor deze mooie
prestatie!

Organisatie 2017-2018
*Nieuw in de regelgeving!
Voor K3: Keuzeformulier levensbeschouwing dient u PER KERENDE (voor
30 juni 2017) ingevuld terug te bezorgen.
Voor L1 tot L5 : Aanvraag voor een melding van wijziging keuze
levensbeschouwing dient u PER KERENDE( voor 30 juni 2017) aan te
vragen!
*Nieuwe betalingsregeling voor onze school!
Om de ouders de kans te geven de betaling voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar te spreiden, kan u de betalingen in bijlage vinden.
*Voor L6: Schuldvordering waarborg maaltijden met ingevuld bedrag:
Volledig aangevuld en ondertekend terugbezorgen. Schuldvordering voor
resterend uitstappengeld zonder bedrag: Idem aanvulling
schuldvordering maaltijden en ondertekend terugbezorgen.(Het bedrag
wordt ingevuld indien er op 1 juli 2017 nog geld van uw kind overblijft.)

Mobiliteitsproject: Sam de Verkeersslang

We zijn enorm trots op de geboekte resultaten en de overvolle
fietsstalling en we zijn ervan overtuigd onze kinderen en ouders zo
verder te stimuleren om bewuste milieuvriendelijke en verkeersveilige
keuzes te laten maken in de toekomst! Proficiat!

Sportdag Lagere school in samenwerking met de
Erasmus Hogeschool Brussel op 12 mei 2016.

Net als vorig schooljaar konden we beroep doen op stagiairs van de
Erasmus Hogeschool Brussel om van onze sportdag een onvergetelijke dag
te maken. Met dank aan Meester Dieter voor deze unieke organisatie .

Ladderactiviteiten K3 /L1
Naast de klasdoorbrekende activiteiten organiseren we jaarlijks
ladderactiviteiten met specifieke inleefdoelen



De laddercompetentie waarbij een kind van K3 en L1 een duo
vormen. Samen realiseren ze opdrachten in samenwerking met
Meester Dieter.



Hoekenwerk : De opdrachten gaan zowel over vrij, als gericht
spelen en spelend leren.



Wisseldagen:K3 krijgt een eerste extra taal-en rekenboekje.

Afsprakenkalender
Kleutersportdag dinsdag 27 juni 2017
Oudercontact rapport 5 donderdag 29 juni 2017.
Proclamatie L6 donderdag 29 juni 2017.
Laatste schooldag Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U20.

Eerste afspraken volgend schooljaar 2016-2017
Algemene infoavond voor alle klassen op maandag 4 september 2017
om 18U.
Tips voor de eerste schooldag zijn terug te vinden op onze website
vanaf de zomervakantie!

Vakantiedagen 2017-2018.
Laatste schooldag
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Pedagogische studiedag
Feest van de arbeid
Facultatieve verlofdag
Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag
Facultatieve verlofdag
Facultatieve verlofdag
Laatste schooldag

Vrijdag 30 juni 2017 tot 12U
Vrijdagmiddag 30 juni 2017 tot en met
donderdag 31 augustus 2017
Van maandag 30 oktober tot zondag 5
november 2017
Van maandag 25 december tot zondag 7
januari 2018
Woensdag , 7 februari 2018
Van maandag 10 februari tot zondag 18
februari 2018
Van maandag 02 april tot maandag 15 april
2018
Maandag 30 april 2018
Maandag 1 mei 2018
Woensdag 9 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Woensdag 23 mei 2018
Vrijdag 29 juni 2018 tot 12U20

