MAANDKALENDER : JANUARI 2019
Aan iedereen een goed, gezond en gezellig jaar gewenst !!!
MERKSEM Denk eraan…. Woensdag blijft de FRUITdag op onze school !
Di.
Do.
Za.
Ma.
Di.
Ma.
Di.
Wo.
Di.
Do.

08.01: Merksem – Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6C
10.01: Infomoment ouders 78KM ivm zwemmen, in medialokaal om 14.45u
12.01: Bijeenkomst eerste communicanten 2ABDE om 9.30 uur
14.01: Achter de schermen van het Paleis voor 5ABDE
15.01: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6AB
5AB naar het Paleis (NM)
21.01: Toneelvoorstelling op school voor 78KM en 2AB
22.01: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6C
23.01: Pedagogische studiedag – GEEN school voor de kinderen!
29.01: OPGELET !!! Zwemmen voor 1ABC, 3AB en 5AB
31.01: Infovergadering over het secundair voor alle ouders van 6ABCDE

DEUZELD Denk eraan…. Woensdag blijft de FRUITdag op onze school !
Ma.
Di.
Do.
Vr.
Za.
Ma.
Di.
Do.
Vr.
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Ma.
Wo.
Do.

07.01: Zwemmen voor 12DE
08.01: Bibliotheekbezoek voor klassen Marialei
10.01: Bibliotheekbezoek voor klassen AvDstraat
11.01: 4DE naar het Paleis (NM)
12.01: Bijeenkomst eerste communicanten 2ABDE om 9.30 uur
14.01: Zwemmen voor 3456DE
Achter de schermen van het Paleis voor 5ABDE
15.01: 6DE naar het Paleis (NM)
17.01: 5DE naar het Paleis (NM)
18.01: Medisch schooltoezicht voor 8KS (VM)
21.01: Zwemmen voor 12DE
22.01: Toneelvoorstelling voor 3DE
23.01: Pedagogische studiedag – GEEN school voor de kinderen!
24.01: Zwemmen voor 5-jarige kleuters Marialei
Vergadering oudercomité om 20 u. refter Marialei
25.01: Medisch schooltoezicht voor 7KS (VM)
28.01: Zwemmen voor 3456DE
Toneelvoorstelling voor 2DE
30.01: Kijkdag voor de ouders van 23456DE
31.01: Infovergadering over het secundair voor alle ouders van 6ABCDE

Geachte ouders, beste kinderen,
Wij hopen dat iedereen een prettige kerstvakantie achter de rug heeft en dat we
fijne herinneringen hebben overgehouden aan de voorbije feestdagen. Zo starten
we samen het nieuwe jaar.
Bij de start van dit tweede trimester begroeten wij in onze kleuterafdelingen
alweer enkele nieuwe kleuters die vanaf vandaag onze schoolgemeenschap
komen vervoegen. Wij heten hen, alsook hun ouders, van harte welkom en hopen
dat ze zich zo vlug mogelijk thuis mogen voelen in onze school.
Inschrijvingen 2019-2020: OPGELET!
Ouders die, voor volgend schooljaar, een kind willen inschrijven in een school op
het grondgebied van Groot-Antwerpen of op het grondgebied van Schoten
moeten goed opletten: Alle kinderen moeten eerst aangemeld worden via een
computer.
Dus, zowel voor onze school in Schoten-Deuzeld als voor onze school in
Merksem: Vanaf 1 februari 2019 t.e.m. 15 februari 2019 kan u uw kind aanmelden
voor een kleuterschool of lagere school waar al een broer of zus is ingeschreven.
Zij krijgen voorrang op andere kinderen. Opgelet, daarna vervalt de
voorrangsregeling!!!! Voor meer info telefoneer naar het secretariaat 036470503.
Voor de leerlingen die zich volgend jaar in een school voor het secundair
onderwijs willen inschrijven is er ondertussen ook wel wat veranderd. Voor een
aantal scholen, waaronder onze eigen secundaire school van Sint-Eduardus, moet
er ook eerst aangemeld worden via de computer. Wij organiseren, samen met een
aantal andere basisscholen, op woensdag 30 januari een info-avond in
samenwerking met het CLB. Daar zal in eerste instantie de structuur van het
middelbaar onderwijs worden voorgesteld maar vervolgens ook wat uitleg
gegeven worden over dat aanmeldsysteem. (Brief volgt)
En denk eraan, ook in 2019 start onze school elke morgen om half negen!
Iemand formuleerde het zo: te laat komen is geen gebrek aan tijd, het is een
gebrek aan respect…
Fijn wanneer ook jij er op tijd wil zijn! ☺
Aan iedereen een fijn tweede trimester toegewenst !
P.Bellens, algemeen directeur

E.Van den Hout, pedagogisch directeur

