JANUARI 2019
1. Maandplanning
Een update planning kan je altijd terug vinden op de website van de school via de link “kalender”.

2. Specifiek voor de kleuterschool
Ouders van kleuters van groep 5 en 6 die vragen hebben over “schoolrijpheid” kunnen contact opnemen met juf Hilde of juf Els. Indien
nodig kan er ook een gesprek met het CLB gepland worden.

3. Specifiek voor de lagere school
3.1 Allerlei nieuws in verband met personeel :
- juf Marleen Maes (1A) die reeds een periode in ziekteverlof is gaat vanaf 1 januari officieel met pensioen.
- juf Stephanie komt terug na de kerstvakantie en neemt de zorg van 456 voor haar rekening.
- juf Marie (4B) is nog in ziekteverlof tot aan de krokusvakantie. Juf Laila zal haar vervangen.
3.2 De limonadefuif van de ouderraad gaat door op zaterdag 26 januari. Vrijhouden a.u.b. ! Verdere info volgt nog.
3.3 Voor de kinderen van 456 start in de loop van januari de lessen “initiatie Engels” als naschoolse activiteit. De betrokken ouders
hebben hierover een mail gekregen en alle info staat ook op de website. Interesse ? Snel inschrijven dan !
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4. Belangrijke punten voor iedereen
4.1 Op woensdag 23 januari is er geen school voor de leerlingen !!! (pedagogische conferentie voor de lkrn)
4.2 Gevonden voorwerpen : in de metalen (lees)kast aan de drankfonteintjes ; kom regelmatig eens een kijkje nemen !
4.3 Inschrijvingen – voorrangsperiode : Vanaf 15 januari starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 in de
voorrangsperiode. Dat betekent dat kinderen van personeelsleden en broers/zussen van leerlingen van onze school bij voorrang
mogen inschrijven. Deze voorrangsperiode geldt tot de laatste schooldag van februari. Het is verstandig dat alle kinderen die in
aanmerking komen om in te schrijven in de voorrangsperiode, dit ook effectief doen. Het is het handigste dat er voor inschrijving
een afspraak gemaakt wordt met juf Karin : secr@bernardusschool.be of telefonisch op het nummer van de school 03/889.13.18
4.4 Stickertjes van Dreamland : de kleuterjuffen sparen de stickertjes van Dreamland. Misschien krijgen jullie er wel bij een aankoop
en kan je niet direct iets mee doen. De vorige schooljaren hebben we met al de ingezamelde stickertjes leuk speelmateriaal kunnen kopen
voor onze kleuters. Bedankt om de stickertjes die je niet nodig hebt te bezorgen aan een kleuterjuf via juf Karin of meester Wim !
4.5 Lichtjestocht op zaterdag 2 februari : Dit jaar hebben we geen fakkeltjestocht in de kerstperiode gepland. Iedereen heeft het
in die tijd vast druk genoeg en we dachten dit jaar een andere periode te zoeken. We zetten Lichtmis weer op de kalender! In februari
gaan we een lichtjestocht uitzetten. Iedereen kan dan van lichtpuntje naar lichtpuntje wandelen. Naar Lichtmis-traditie voorzien we een
hele stapel pannenkoeken op school voor alle wandelaars en sympathisanten. Noteren jullie deze activiteit al in jullie agenda ?

5. Middagactiviteiten
8 jan
10 jan
11 jan
14 jan
15 jan

Kleuterdisco
CLUB 6
Muziek op de speelplaats
CLUB 6
Kleuterdisco

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

de kinderen van de kleuterschool
1 klas van het 6de leerjaar (juf Maxime B)
de kinderen van de lagere school – afspeellijst 6de leerjaar
1 klas van het 6de leerjaar (meester Wim)
de kinderen van de kleuterschool
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18 jan
22 jan
25 jan
29 jan

Schaken
Muziek op de speelplaats
Kleuterdisco
Muziek op de speelplaats
Kleuterdisco

Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

de geïnteresseerden
de kinderen van de lagere school – afspeellijst 6de leerjaar
de kinderen van de kleuterschool
de kinderen van de lagere school – afspeellijst 6de leerjaar
de kinderen van de kleuterschool

6. De tweede schoolfactuur
Na de kerstvakantie mogen jullie de tweede schoolfactuur verwachten met de afrekening van de maanden november – december. De
kosten voor het middagverblijf, de schoolfoto’s en de nieuwjaarsbrieven zijn daarin opgenomen. Voor leerlingen vind je ook kosten voor de
Sinterklaasvoorstelling terug. Verder een aantal sportactiviteiten zoals schaatsen van het 3de en 4de leerjaar en het zwemvervoer. Ook de
workshop van digitale wolven staat op de rekening (vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar).
Hartelijk dank aan de ouders die de schoolfactuur tijdig (dus binnen de 14 dagen) betalen. Mocht er een probleem zijn in verband met de
betaling van een factuur, neem dan zeker contact op met meester Wim om dit te bespreken.

7. Hoe kan je als ouder helpen de komende periode ?
Vrijdagnamiddag 1 maart is het carnavalviering op school en serveren wij hot dogs voor alle kinderen van de school.
We zijn op zoek naar ouders die willen komen helpen bij het klaarmaken en uitdelen.
Wil je hier graag bij helpen, stuur dan een mailtje naar secr@bernardusschool.be of naar directie@bernardusschool.be

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING !
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