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Eerste schooldag
Wij verwelkomen de leerlingen graag
op donderdag 1 september.
Vanaf
8u20 gaat de schoolpoort open en voor
het belteken van 8u35 verwachten we
iedereen
op
de
speelplaats
(met
uitzondering van de nieuwe peuters die
starten).

Koffie voor de ouders
De ouderraad trakteert alle ouders op
een tas koffie of een glaasje gezond
appelsap.

Fruit voor de kinderen

Nieuwe nieuwsbrief
Met het nieuwe schooljaar krijgt ook de
nieuwsbrief een nieuwe lay-out. Maar nog
steeds
kan
u
erop
rekenen
dat
er
maandelijks
een
nieuwsbrief
wordt
verzonden. Wist u trouwens dat u deze
nieuwsbrieven ook telkens kan terugvinden
op onze website https://gerolf.op-weg.be?

De geluksvogels
Onze visie omtrent het onderwijs waar wij
voor staan is gelinkt met de geluksvogels,
op basis van het boek 'Geluk voor kinderen'.
U kan de visietekst terugvinden op onze
website. Nieuw dit schooljaar is dat elke
klas gelinkt is aan een vogel. Doorheen het
schooljaar zullen in de klas verschillende
activiteiten worden uitgewerkt, zodat de
kleuters en leerlingen goed weten wat elke
vogel
inhoudt.
Maandelijks
zal
in
de
nieuwsbrief
een
geluksvogel
worden
voorgesteld en zal er worden teruggeblikt
op een activiteit die een klas heeft gedaan
om één van de tien geluksvogels te leren
kennen.

De ouderraad trakteert eveneens alle
kinderen op een appel. U hoeft de
eerste schooldag dus geen stuk fruit
mee te geven. Ouders van kleuters uit
K1A en K1B die de eerste schooldag
beschikbaar zijn om na het belteken
appels te schillen voor de kleuters,
mogen een mail sturen naar de directie.

Snipperdagen
Elk leerplichtig kind (dit is vanaf 5 jaar
of
de
derde
kleuterklas)
wordt
dagelijks
op
school
verwacht.
Op
voorhand op reis vertrekken of een
dagje school missen om bv. naar een
pretpark te gaan kan absoluut niet.
Voor leerlingen die zonder geldige
reden niet op school zijn, zal dit
geregistreerd
worden
als
een
problematische afwezigheid. Ook zullen
deze leerlingen alle lessen van de
afwezige dag(en) zelf moeten inhalen.
De leerkracht staat hier niet voor in.

Naamtekenen
Jaarlijks gaan er op school veel
koekendoosjes, jassen, truien, mutsen,
sjaals, turnkledij, enz. verloren, omdat
ze niet genaamtekend zijn. We vragen
dus om alles te voorzien van de naam
of familienaam van uw kind, zodat het
verloren stuk snel terug bij de juiste
eigenaar kan.

Bosklassen
De lagere school gaat van 15 t.e.m. 17
mei
2023
op
bosklassen
naar
Houthalen. Alle info hierover volgt
later. Elke facturatieperiode zal er 32
euro voorschot worden aangerekend.
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Nieuwe traiteur
Vanaf dit schooljaar werken we samen met
een nieuwe traiteur, Hanssens Catering.
Reeds de eerste schooldag zijn er warme
maaltijden
beschikbaar
voor
wie
zich
inschrijft. Het systeem blijft hetzelfde: u
geeft per schooljaar door op welke dagen
uw kind warm eet. Maaltijden annuleren kan
telefonisch op het vaste nummer van de
school (09/371 62 74) en dit voor 8u45.

Aanpassing prijzen
Warme maaltijd kleuters: €3,30
Warme maaltijd lager: € 4,00
Soep: € 1,00
Drankjes: € 1,00
Middagtoezicht: € 1,10

Schoolfotograaf

Reeds op vrijdag 9 september komt de
schoolfotograaf langs. U zal achteraf de
foto's van uw kind kunnen bekijken en
desgewenst kunnen bestellen.
Nieuw dit jaar is dat er een mogelijkheid is
voor alle kinderen om pasfoto's te laten
nemen. Enkel wie op voorhand inschreef
voor pasfoto's (link wordt meegestuurd met
deze nieuwsbrief), zal pasfoto's kunnen
laten
nemen.
Er
geldt
ook
een
aankoopverplichting
voor
de
bestelde
pasfoto's. Pasfoto's bestellen = betalen
(via de schoolrekening).

Juf vijfde klas
Eind juni bezorgde ik u reeds de indeling
van ons team mee. Aanvullend hierbij
verwelkomen we graag juf Phaedra die
samen met juf Wendy het vijfde leerjaar zal
begeleiden
tot
aan
de
herfstvakantie.
Nadien neemt juf Iona de plaats in van juf
Phaedra.

Kalender
Donderdag 1/9
Start schooljaar
Maandag 5/9
Infoavond voor alle klassen om 19u30
in de klas van uw kind.
Donderdag 8/9
Eerste
typeles
leerlingen

voor

ingeschreven

Vrijdag 9/9
Zorgteam, schoolfotograaf en uitstap
L1 & L2
Donderdag 15/9
Tweede typeles
leerlingen.

voor

ingeschreven

Vrijdag 16/9
Sportdag lager, voorstelling K2 & K3 in
de klas
Donderdag 22/9
Derde
typeles
leerlingen

voor

ingeschreven

Vrijdag 23/9
Zorgteam
Dinsdag 27/9
Herinneringswandeling WOI L5 & L6
Woensdag 28/9
Breng je sportclub naar school leerlingen mogen in sportkledij naar
school komen
Donderdag 29/9
Vierde
typeles
voor
leerlingen, uitstap L2

ingeschreven

