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Drongen, 22 december 2017
NIEUWSBRIEF 16
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie:

Weekrooster LO
- maandag: kleuterturnen K2, K1-2,K0, LO L2A, L6
- dinsdag: LO L3, L1, L4
- woensdag: kleuterturnen K3A
- donderdag: kleuterturnen K1-2, K2, K3B, LO L5
- vrijdag: kleuterturnen K3B, K3A, LO L2B

Mogelijkheid tot domiciliëring voor maaltijd- en opvangfacturen
In het nieuwe kalenderjaar bieden wij u de mogelijkheid om uw facturen te betalen via
domiciliëring. Met deze domiciliëring geeft u de toestemming aan de school om de
facturen voor uw kind automatisch bij uw bank te innen. Op die manier gebeuren de
betalingen altijd tijdig zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen. Omdat voor deze
domiciliëring vanzelfsprekend voorafgaand uw toestemming nodig is, zullen wij u tijdens
de eerste week na de kerstvakantie een mandaatformulier aanbieden, dat u aan uw bank
kan overhandigen. Let wel: alhoewel wij graag een warme oproep doen tot het betalen
van de schoolfacturen via domiciliëring, is dit geenszins een verplichting.

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
De aanmeldingsperiode voor inschrijven van nieuwe leerlingen (kinderen geboren in
2016 en vroeger) loopt van 02/02/2018 (12u00 ’s middags) tot 23/02/2018 (12u ’s
middags) via http://meldjeaan.gent.be. Kent u ouders die voor hun kind(eren) nog op
zoek zijn naar een (nieuwe) school? Geef ze snel een seintje!

Zaterdag 13 januari 2018: Peuterkijkdag 2
Op zaterdag 13 januari organiseren wij een tweede peuterkijkdag voor ouders van wie
kleuter nog dit schooljaar of in de loop van volgend schooljaar de eerste pasjes zal zetten
in onze kleuterafdeling. Hiermee bieden wij hen de gelegenheid om kennis te maken met
de juffen van de jongste kleuters (juffen Sarah & Lynn) en met de werking van de school.
Afspraak op onze kleuterafdeling in de klas van juf Sarah (paviljoen Merlijn) op zaterdag
13 januari 2018 (9.30u -11.30u). Kent u zelf nog ouders die voor hun kleuter(s) op zoek
zijn naar een fijne school? We verwelkomen ze graag!
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Maandag 15 januari 2018: infoavond ‘De grote stap’
Een juiste, passende en weloverwogen school- en studiekeuze bij de overgang van het
basisonderwijs naar het secundair onderwijs is van cruciaal belang voor een verdere
succesvolle schoolloopbaan. Met het oog hierop organiseert onze school een infoavond
voor ouders L6 en de mogelijke reeds geïnteresseerde ouders L5, op maandag 15 januari.
Vanaf 19u00 krijgen zij een uiteenzetting over de mogelijke studierichtingen die onze
leerlingen na de lagere school kunnen volgen. Deze uiteenzetting vindt plaats in het
lokaal van L5 (vleugel Barabas) Ouders die aanwezig zullen zijn op deze infoavond vullen
onderstaand inschrijvingsformulier in en bezorgen dit uiterlijk dinsdag 9 januari aan de
klastitularis van hun kind.

HET MIJLPAALTEAM WENST U EEN GEZELLIG EN BIJZONDER FIJN EINDEJAAR

Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
Directeur

Infoavond: de grote stap
De ouder(s) van ……………………………………………………………………(naam leerling)
uit klas L5 / L6* zal/zullen aanwezig zijn op de infoavond van maandag
15/01/2018 met ………. (aantal) personen.

*Omcirkel wat van toepassing is

