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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Werkgroep verkeer: fluoactie (deel 2) en fluo-verkoop
Vóór de kerstvakantie eindigde het eerste deel van de fluoactie. Per klas werd er geteld. In de kleuterklas
kreeg de tweede kleuterklas tijdens het kerstforum de fluo-octopus (76%). In de lagere school ontvingen
het derde leerjaar (85%) en het zesde leerjaar (70%) de fluo-wisselbekers. Proficiat!.
Tot midden februari loopt het tweede deel van de actie. Hopelijk lukt het weer om met zijn allen veel blokjes
te verzamelen (en dus veiliger naar school te komen!).
We zoeken nog steeds fluocontroleurs. De lijst hangt op in de hal. Alvast bedankt, ouders!
De werkgroep verkeer organiseert morgen, 9 januari tussen 8u15 en 8u45 opnieuw een verkoop van
zichtbaarheidsmaterialen.
Gezocht: schaakspellen
De papa van Xavier en de buurman van Amélia geven op donderdag tijdens de middagpauze schaakles.
Ze starten met kinderen van de derde graad. Later dit schooljaar komen ook kinderen van klassen 2, 3 en
4 aan de beurt. Wij zijn echter nog op zoek naar schaakborden.
Aanmelden en inschrijven
Kleuter- en lagere school
Verder in deze postmap vind je een brief over het aanmelden van broers en zussen in onze school. Er
wordt aan alle ouders gevraagd het briefje ingevuld mee te geven. Op die manier heeft de school een zicht
op de broers/zussen die aangemeld zullen worden. Opgelet: dit briefje is slechts ter informatie voor de
school. Het echte aanmelden moet je zelf doen vanaf 1 februari 2019 (zie brief). Lukt het je niet om aan te
melden, kom dan even langs. We helpen je graag verder.
Aan de ouders van kinderen uit K3:
Als u ervoor kiest om uw kind naar het eerste leerjaar te laten gaan in onze school, dan hoeft u verder niets
te doen.
Maandag 21 januari: Scholeninfobeurs De Brug (overgang naar het secundair onderwijs)
Op maandag 21 januari kunnen ouders en leerlingen van L5 en L6 naar de scholeninfobeurs in De Brug,
Grote Beerstraat 31. Start om 19u. Verschillende secundaire scholen geven je daar graag meer info over
hun school, hun project, hun werking, … Een buitenkansje voor wie snel van meerdere scholen verdere
informatie wil. Volgende scholen zullen aanwezig zijn:

AVANT, De dames, Don Bosco, Groenendaalcollege, Hiberniaschool, Instituut Maris Stella (IMS), Joma,
KA Deurne, KA Mortsel, Koninklijk Lyceum Antwerpen (KLA), Onze Lieve Vrouwecollege Antwerpen, Pius
X, PIVA, Regina Pacis, Sint Eduardus, Sint - Jozefsinstituut, Sint - Lievenscollege, Sint - Ludgardis,
Spectrumschool, Stedelijk Lyceum Lamornière, Stedelijk Lyceum Quellin, Stella Maris (Merksem),
Xaveriuscollege
Herinnering: woensdag 24 januari pedagogische studiedag
De kinderen hebben een dagje vrij. De opvang is open van 7u30 tot 17u30.

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

