Nieuwsbrief 8
Schooljaar 2018-2019
Schoolfestival : 1000X dank voor jullie talrijke
enthousiaste opkomst !

Geniet mee van de verhalen die L5 en L6 beleefden in Voeren:
https://gwpdbk.weebly.com/

Belangrijke afspraken einde schooljaar.
*Wijziging keuze levensbeschouwelijke vakken vóór 30 juni
2018!
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de
keuze van het vorige schooljaar, tenzij ze hun keuze wijzigen door
een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het
voorgaande schooljaar.

Facturen einde en begin schooljaar
*Dank om ook op het einde van het schooljaar alle facturen,
tijdig, correct en op de juiste rekening te betalen. Jullie
medewerking houdt onze werking financieel gezond en bespaart
veel tijd!

*Om jullie de kans te geven de betaling voor de aanvang van het
nieuwe schooljaar te spreiden, kan u de betalingen nu al in
bijlage vinden.

Verlofdagen 2018-2019
Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019
Facultatieve verlofdag Dinsdag 11 juni 2019
Facultatieve verlofdag Woensdag 12 juni 2019
Woensdag 12 juni is er enkel opvang mits inschrijving vooraf.
De opvang eindigt die dagen om 16u.

Praktische afspraken tot aan de Zomervakantie
Dinsdag 25 juni 2019: Kleutersportvoormiddag door L6
Donderdag 27 juni 2019: Fundag voor K1A t.e.m.L6
Donderdag 27 juni 2019:Oudercontact voor alle klassen
Donderdag 27 juni 2019: Proclamatie van L6
Laatste schooldag Vrijdag 28 juni 2019 tot 12u20

Infrastructurele realisaties in 2018 en 2019
We zijn trots op de realisaties van 2018 en 2019:
*Volledig nieuw dak en isolatie hoofdgebouw:

*Installatie dubbele branddeuren

*Totaalvernieuwing toiletten hoofdgebouw (gelijkvloer en 1ste
verdiep):

*Totaalproject turnzaal en 3 zolderlokalen ( plafond
,verlichting , muren en vloeren)

*Totaalproject klaslokalen L2,L3,L4,L5,L6 (plafond, verlichting,
muren, vloeren en meubilair)

*Plaatsen van rook-detectoren en 2 automatische rookluiken

*Plaatsen inkompoorten met belsignaal

*Nieuwe verwarmingsinstallaties en rookafvoerkanalen

Daarnaast werd ook nog geïnvesteerd nieuwe afvoer van de
kleutertoiletten, in nieuwe kapstokken en boekentassenkasten
kleuters, het plaatsen zeepdispensers en handdoekjes in de
kleuterklassen en aankoop van nieuw meubilair.

