Nieuwsbrief 10
Beste ouders,
De eerste nieuwsbrief van 2019! Eerst en vooral een gezond en

Op maandag 7 januari was het de grote dag voor Eleen, Maria, Laure, Yanis en Lewis.
We mochten hen voor de eerste keer verwelkomen op onze school.
We hopen dat ze zich snel thuis voelen in hun klasje bij juf Marjan.
We hebben voor de vakantie ook afscheid moeten nemen van Bilal (Julesklas), Chloé,
Nilab (Elmerklas) en Nilofaar (Rikkiklas). Ze hebben spijtig genoeg onze school verlaten
omwille van verhuis. We wensen hen veel succes in de nieuwe school.
Tringgggggggggggggg, zo doet de schoolbel!!!!
Bij het begin van een nieuw jaar horen goede voornemens. Daarom willen we even de
schooluren opfrissen want we merken dat er regelmatig kleuters te laat op school
komen.
Schooluren:
Voormiddag van 08.35 uur tot 12.15 uur.
Namiddag van 13.25 uur tot 15.30 uur.

We frissen ook nog even de uren van de voor- en nabewaking even op want dit is
blijkbaar niet voor iedereen duidelijk.
Voorbewaking vanaf 7.50 uur, niet vroeger aub.
Nabewaking tot 16.15 uur, niet later aub.

BATTERIJEN- EN INKTPATRONENINZAMELING!!!
BATTERIJEN- EN INKTPATRONENINZAMELING!!!
Omdat we een duurzame en straffe school willen zijn op vlak van milieuzorg,organiseren
we weer een tweejaarlijkse batterij- en inktpatroneninzameling. Onze eerste ophaling
zal doorgaan op vrijdag 18 januari 2019. Alle batterijen en inktpatronen kunnen
’s morgens van 8 uur tot half 9 op school afgegeven worden.
Dit verzameld en gesorteerd materiaal levert voor onze school ‘punten’ op die we kunnen
omruilen voor speelgoed. Alvast bedankt voor jullie milieubewuste medewerking!
Noteer alvast de volgende ophaaldatum: 7 juni 2019
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In samenwerking met het CLB vragen we, na elke langere schoolvakantie,
een preventieve luizencontrole te doen met de nat-kam methode. Indien u
luizen en/of neten opmerkt, meld je dit zo snel mogelijk aan de school.
We vragen echt hiervan werk te maken aangezien dit zeer vervelend is
wanneer dit blijft duren in een bepaalde klas.
Dank je wel voor jullie medewerking. Enkel zo kunnen we onze school zo
veel mogelijk luizenvrij houden.

Deze week kreeg u een nieuwe schoolrekening. Ook al doen
we als school ons best om de schoolkosten laag te houden,
toch blijft
schoollopen geld kosten.
Vele mensen vergeten vaak een schooltoelage aan te vragen
of denken dat ze niet in aanmerking komen. Het is toch steeds de moeite om dit even
goed na te gaan.
Je kan deze nog steeds indienen tot 1 juni 2019. Dit kan op volgende website:
http://www.studietoelagen.be doorklikken bij ouders.
Heb je nog hulp nodig bij het invullen van deze aanvraag? Maak een afspraak met het
secretariaat en we helpen je graag verder.

… de foto-problemen op onze website www.de7sprong.be zijn
opgelost? Voorheen waren er sommige ouders die geen foto’s
konden zien omdat het uploaden niet lukte. U kan nu volop
genieten van alle kiekjes!

met vriendelijke groeten
leerkrachten en directie Denise Goossenaerts
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