1. Agenda
- ma 01/04
- di 02/04
- wo 03/04
- vr 05/04
- ma 22/04
- di 23/04

- wo 24/04

- do 25/04
- vr 26/04
- ma 29/04
- di 30/04
- wo 01/05

Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
Zwemles 4B
Leeruitstap De Watersnip (3AB) – Netbaltornooi 5AB
15:15 uur start Paasvakantie
Einde van de Paasvakantie
Start derde trimester - instap peuters
Start vrije inschrijfperiode 2019-2020
Zwemles 5B
Klasvergadering instappertjes (19:30 uur)
Buitenspeeldag
Oudervereniging (20:30 uur)
Ijsparadijs
Techno-Days Don Bosco Helchteren (6AB)
Wandeling Natuurpunt (6AB)
Zitdag CLB-medewerkster (8:30 uur)
BOSKLASSEN 6AB tot 3 mei!
Zwemles 4A
Feest van de arbeid- GEEN SCHOOL!

2. Zwemlessen
4A: 30/04
5A: 07/05
3. OEI!

4B: 02/04
5B: 23/04

LUIZEN OP SCHOOL!

Regelmatig stellen we in onze school vast dat er kinderen zijn met luizen.
Mits een correcte behandeling kan deze plaag goed onder controle
gehouden worden. Daarom deze dringende vraag aan de ouders om a.u.b.
regelmatig het haar te controleren en indien u vaststelt dat uw kind
neten of luizen heeft dan dadelijk de school te verwittigen, zodat wij alle
kinderen van de klas een brief kunnen meegeven met de nodige
instructies. Indien uw kind behandeld moet worden, volg dan strikt de richtlijnen van de
apotheker en gebruik de juiste shampoo en een luizenkammetje.

4. Data Eerste Communie en Vormsel 2020
Eerste Communie: zondag 3 mei 2020 om 10:00 uur
Vormsel: zondag 10 mei 2020 om 9:00 uur
Deze data moeten nog bevestigd worden door de kerkelijke
overheid!

5. Regeling einde schooljaar
Op vraag van verschillende ouders deel ik jullie de afspraken mee voor het einde van dit
schooljaar.
Dit schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 2019 om 12:05 uur. ‘s Namiddags is de school
nog open tot 15:15 uur en zijn alle leerkrachten aanwezig op school.
De proclamaties vinden plaats op woensdag 26 juni 2019, om 18:00 uur voor de 5jarigen en aansluitend om 20:00 uur voor de leerlingen van het zesde leerjaar.
De rapporten van de lagere school worden meegegeven op vrijdag 28 juni.
Kinderen die dan niet aanwezig zijn kunnen een afspraak maken met de
directeur na 4 augustus.
6. Studietoelage aanvragen!!!
Voor het academiejaar 2018-2019 kan u nog een aanvraag indienen
tot uiterlijk 1 juni 2019, niet vergeten want elke toegekende toelage
betekent niet alleen een welgekomen gezinstoelage maar ook een
bonus voor de school, zowel financieel als in lestijden.
www.studietoelagen.be .
7. Kinderboekenrekje - De lekker lange agent, Tjibbe Veldkamp
Om politieagent te worden moet je slim, snel, handig en nog veel meer
zijn, maar ook GROOT! Daar heb ik nooit aan gedacht tot ik het vrolijke
prentenboek van Tjibbe Veldkamp in handen kreeg! Daar stapt Jan
dapper het politiekantoor binnen met zijn droomvraag: ”Mag ik agent
worden?” ”Neen”, is het korte antwoord, “je bent te KLEIN”.
Maar de kleine bolleboos laat zich niet zomaar afschepen en beraamt
met zijn kameraadjes Jaap en Janet een geweldig plan. Een spannend verhaal met een
glansrijk einde! De knappe, originele tekeningen van Gustav Dejert zullen alle
kleuteroogjes doen blinken. (De eenhoorn, 12,50 euro; uit De Bond )
8. MILIEU-HELDEN!!!
Gelieve zaterdag 25 mei 2019 met stip te noteren in uw agenda want dan vindt het
schoolfeest plaats met als thema ‘milieuhelden’ met fijne optredens, lekker eten en
drinken, een cava- en wijn-bar en allerlei leuke spelletjes en workshops voor kinderen en
volwassenen. Hartelijk welkom.

9. ROUTE2SCHOOL
Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder lanceert met hulp van de provincie Limburg
een nieuwe tool/app (route2school) waarbij kinderen en ouders zelf hun schoolroutes en
knelpunten kunnen ingeven. Dat geeft de gemeente heel wat waardevolle informatie om
het verkeersbeleid in de schoolomgeving beter af te stemmen. Weldra hierover meer
info!
Je kan ook al een kijkje nemen op de facebookpagina van de gemeente:
https://www.facebook.com/gemeenteheusdenzolder/videos/33457245074557
10. FACTUUR KLAS- EN SCHOOLACTIVITEITEN
De eerste week van april krijgt u via uw kind de eerste factuur van de klas- en
schoolactiviteiten die aangerekend worden aan de ouders. Eind juni wordt de
volgende factuur bezorgd.
Alvast bedankt voor de tijdige en correcte betaling!

AAN ALLEN EEN DEUGDDOENDE, ZONNIGE
PAASVAKANTIE !!!

