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Denk eraan…. Woensdag blijft de FRUITdag op onze school !

04.12: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6AB
Medisch schooltoezicht voor leerlingen 6C op school (VM)
06.12: Sint op bezoek
07.12: Beleefparcours voor 5AB
Medisch schooltoezicht voor leerlingen 1C (VM)
08.12: Bijeenkomst 1ste communicanten 2ABDE 9.30 uur kapel H.Hartkerk
11.12: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6C
6ABC naar het Vlaams parlement Brussel
14.12: Extra bewegingsdag voor 6ABC Namiddag
17.12: Extra bewegingsdag voor 1ABC en 2AB Namiddag
Ouderavond voor alle klassen van de lagere school
18.12: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6AB
Extra bewegingsdag voor 5678KM Namiddag
19.12: Extra bewegingsdag voor 5AB
20.12: Extra bewegingsdag voor 3AB en 4AB Namiddag
21.12: Lagere school – Leef- en leerrapport 2
Kerstafsluiter op de speelplaats vanaf 14.00 uur
22.12: Begin van de kerstvakantie
25.12: Kerstmis

DEUZELD
Denk eraan…. Woensdag blijft de FRUITdag op onze school !
Ma. 03.12: Zwemmen voor 3DE, 4DE, 5DE en 6DE
Di.
04.12: Sint op bezoek VM Marialei NM AvD
Marialei naar de bibliotheek
Do. 06.12: AvDstraat naar de bibliotheek
Za.
08.12: Bijeenkomst 1ste communicanten 2ABDE 9.30 uur kapel H.Hartkerk
Ma. 10.12: Zwemmen voor 1DE en 2DE
Good Cook voor de leerlingen van 6DE
Di.
11.12: 6DE naar het Vlaams parlement Brussel
5DE naar het Ecohuis
Wo. 12.12: Medisch schooltoezicht voor de leerlingen van 1D
Do. 13.12: Zwemmen voor 5-jarige kleuters Marialei
Vr.
14.12: Extra bewegingsdag voor 5DE en 6DE Voormiddag
Medisch schooltoezicht voor de leerlingen van 1E
5DE bakken wafeltjes voor de Warmste week
Ma. 17.12: Zwemmen voor 3DE, 4DE, 5DE en 6DE
Extra bewegingsdag voor 1DE en 2DE Voormiddag
Ouderavond voor alle klassen van de AvDstraat
Di.
18.12: Extra bewegingsdag voor 5678KS Voormiddag
Medisch schooltoezicht voor leerlingen 6DE op school (VM)
Do. 20.12: Extra bewegingsdag voor 3DE en 4DE Voormiddag
Misviering voor de lagere school in de kerk om 13.30 uur
Vaccinaties voor 5DE (VM)
Ouderavond voor alle klassen Marialei
Vr.
21.12: Lagere school – Leef- en leerrapport 2
Kerstafsluiter op speelplaats Marialei vanaf 14.30 uur
Za.
22.12: Begin van de kerstvakantie
Di.
25.12: Kerstmis
Ma. 07.01: Zwemmen voor 1DE en 2DE

Geachte ouders, beste leerlingen,
Op het einde van dit eerste trimester zijn er voor alle klassen individuele
ouderavonden gepland. U kreeg/krijgt hiervoor nog een afzonderlijke brief.
Bij het begin van dit schooljaar hebt u een engagementsverklaring
ondertekend, dat wil zeggen dat u beloofd hebt aanwezig te zullen zijn op de
verschillende oudercontacten. Wij rekenen op u!
Inschrijvingen 2019-2020: In de maand januari starten we met de inschrijvingen
van broertjes of zusjes van onze huidige leerlingen.
Voor Merksem moet dit opnieuw via de computer gebeuren. Ouders van
kinderen geboren in 2017 krijgen hierover nog een brief van de stad met meer
uitleg. Anderen mogen eventueel langs het secretariaat komen.
LET OP! Voor onze vestigingen op Deuzeld verandert het systeem
hoogstwaarschijnlijk. De wetgever verplicht ons om ook een digitaal
aanmeldingssysteem te gebruiken voor de scholen van Schoten. Zodra dit
helemaal duidelijk is, zullen wij u hierover de nodige uitleg geven!
Graag maken we nu reeds een beetje publiciteit voor de grote Rommelmarkt
die het oudercomité organiseert in onze school in de Marialei. Deze gaat door
op zondag 17 februari 2019.
Denken jullie ook nog mee aan de verkeersveiligheid van onze kinderen? Graag
fluo laten aandoen en in de buurt van de school alle regels en afspraken in het
verkeer strikt naleven aub. We vragen uw extra aandacht voor het parkeren van
uw wagens. Kinderen kunnen echt nog wel een stukje te voet gaan!
Tot slot willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om in naam van alle
personeelsleden van onze school, iedereen nu reeds een vredevolle kersttijd,
een vrolijk kerstfeest en een zorgeloos 2019 toe te wensen.
En denk eraan, ook in 2019 begint onze school elke dag opnieuw, om half
negen! ☺
Piet Bellens, alg.directeur

Esther Van den Hout, ped.directeur

