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Nieuwsbrief aan alle ouders begin schooljaar 2016-2017

We springen ‘vol enthousiasme’ het nieuwe schooljaar in
Deze morgen zijn alle kinderen ‘binnengesprongen’. Iedereen dolblij om de vriendjes terug te zien. Vol spanning
hoe de nieuwe leerkracht hen kan verrassen.
We hebben al veel plannen om er een onvergetelijk schooljaar van te maken.

Nieuw!
We verwelkomen juf Eveline Van Dierendonck als nieuwe zorgcoördinator bij ons op school. Heb je zorgvragen
omtrent leerproblemen van je kind, contacteer haar gerust. Ze staat te springen om er ten volle voor te gaan.
In elke kleuterklas hangt een nieuw digitaal bord. Dit wordt een dolle uitdaging voor de kleuterleiding en alle
kleuters. De digitalisering staat ook bij ons op school niet stil.
De oude vleugel van de Zon ligt al helemaal tegen de vlakte. Dit schooljaar zullen we van dichtbij getuige zijn van
het realiseren van een heus bouwproject.

Kinderen afhalen op school
De proefmaand juni 2016 is positief geëvalueerd door de ouders. Dus gaan we ermee verder.
Bij het openen van de toegangen halen de ouders de kleuters op in de klas. Lagere schoolkinderen worden door
hun ouders opgewacht op de speelplaatsen. Op de kleine speelplaats wachten de ouders in de buurt van de
stippen voor de kleuterrijen. Op de grote speelplaats wachten de ouders in de arena. De doorgang voor de rijen
vrijhouden a.u.b.
De rijen vertrekken na de kinderen die opgehaald worden. En de fietsen worden ook in het verkeer geholpen door
een toezichter.

Enkele belangrijke data
1 sept.
5 sept.
8 sept.
12 sept.
13 sept.
16 sept.
21 sept.
29 sept.
3 okt.
9 okt.
21 okt.

Geen huistaakklas, wel opvang
20.00 u. eerste vergadering van het oudercomité
Info avond voor klas 1
Info avond voor de kleuterafdeling
Info avond voor klas 2-6
Strapdag
Pedagogische studiedag (geen les voor de kinderen)
Scholenveldloop in de buurt van het rustoord
Vrije dag
SCHOOLFEEST
15.00 u. opendeur voor nieuwe peuters

31 okt. – 6 nov.

HERFSTVAKANTIE

Werkzaamheden in de Oostrozebekestraat

Schoolreglement
Na de goedkeuring van het nieuwe schoolreglement zal dit te lezen zijn op onze website.
Er zijn kleine wijzigingen aangebracht.
Belangrijk:
De kinderen die ’s middags op school van een warme maaltijd genieten, kunnen intekenen voor
een volledig schooljaar (zie blauwe brief daaromtrent)
De prijs voor 15’ opvang is gestegen in samenspraak met alle Ingelmunsterse scholen. (van 0,50
euro naar 0,75 euro) De prijsstijging is daar groot omdat jullie als ouders voor de opvangkosten
een fiscaal attest ontvangen. Op die manier krijgen jullie een deel van de kosten vergoed.
Dit schooljaar zijn geen zee- of bosklassen maar wel een sportweek in het plaatselijk sportstadion.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Het Wingerdteam
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