MAANDKALENDER: OKTOBER 2018
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01.10: Facultatieve verlofdag – GEEN school
02.10: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6C
05.10: Dag van de leerkracht
07.10: Familieviering in de H.Hartkerk
08.10: Klassenveldloop in het park naast de school (NM)
Vergadering Schoolraad St.-Eduardus Basisschool
09.10: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6AB
15.10: Bagage Heuvelklassen wegbrengen
16.10: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6C
Vertrek Heuvelklassen 5ABDE
17.10: Kleuterpercussie voor 78KM
19.10: Terugkeer Heuvelklassen 5ABDE
22.10: Bezoek aan Mikerf voor 2AB
23.10: Zwemmen voor 2AB, 4AB en 6AB
24.10: Pedagogische studiedag – GEEN school
26.10: Lagere school – Leef- en leerrapport 1
27.10: Start van de herfstvakantie
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Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !

Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !

01.10: Facultatieve verlofdag – GEEN school
02.10: Marialei naar de bibliotheek
Ecoklas voor 6DE
04.10: AvDstraat naar de bibliotheek
Boer voor één dag 5D
05.10: Herfstwandeling voor 5DE
Dag van de leerkracht
07.10: Familieviering in de H.Hartkerk
08.10: Zwemmen voor 3456DE
Vergadering Schoolraad St.-Eduardus Basisschool
10.10: Workshop Vluchtpost voor 5DE
11.10: Boer voor één dag 5E
15.10: Zwemmen voor 12DE
Bagage Heuvelklassen wegbrengen
Roofvogels in 6DE
16.10: Vertrek Heuvelklassen 5ABDE
18.10: 1ste zwembeurt voor de 5-jarige kleuters
Toegankelijkheid en jeugd voor 6DE
19.10: Terugkeer Heuvelklassen 5ABDE
20.10: Kwis Oudercomité in gymzaal Marialei
22.10: Zwemmen voor 3456DE
24.10: Pedagogische studiedag – GEEN school
25.10: Klassenveldloop in Deuzeldpark (NM)
26.10: Lagere school – Leef- en leerrapport 1
27.10: Start van de herfstvakantie
05.11: Zwemmen voor 3456DE

Beste ouders,
Vandaag krijgt u de tweede maandkalender van dit schooljaar, dit keer enkel
via het oudste kind van het gezin. Graag maken we van de gelegenheid
gebruik uw aandacht te vragen voor enkele puntjes:
Tijdig op school: We zijn nu reeds een maand gevorderd in het schooljaar en
we merken dat er ouders zijn die blijkbaar nog niet voldoende kunnen
inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat hun
kinderen voor half negen op school zijn. Dit is erg vervelend en hinderlijk
voor de goede werking van de klas en de school. Bij deze een uitdrukkelijke
oproep om ervoor te zorgen dat uw kinderen tijdig op school zijn !!!!
Telefoonnummer KIOS-nabewaking: Voor de ouders van onze afdelingen op
Deuzeld, die gebruik maken van de nabewaking van KIOS op de Marialei,
geven wij graag het telefoonnummer door waarop jullie de dames van de
nabewaking kunnen bereiken, mocht er zich een probleem voordoen:
0470/693400. Gelieve dit nummer op te slaan in jullie mobiele telefoon aub!
Studietoelage 2018-2019: Ouders die dit schooljaar een aanvraag willen
indienen kunnen via het secretariaat van onze school de nodige documenten
bekomen. Indien u graag een beetje hulp hebt bij het invullen kunt u met juf
Kathleen van het secretariaat een afspraak maken via het algemeen
telefoonnummer van onze school: 03/647.05.03.
Wafeltjesverkoop: Mogelijk kijken jullie, net als de vorige schooljaren, uit naar
de start van onze wafeltjesverkoop. Bij deze kunnen we u melden dat het
oudercomité het dit jaar graag eens over een andere boeg gooit. Zij
organiseren dit schooljaar een verkoop ten voordele van de school tussen de
krokus- en de paasvakantie. Jullie horen er tegen dan beslist meer over!
Oudercontact: Tot slot willen we toch nog even vermelden dat wij in een
aantal klassen teleurgesteld waren in de opkomst van de ouders bij het eerste
oudercontact van dit schooljaar. Voor een goed verloop van het schooljaar is
het écht belangrijk dat jullie aanwezig zijn op dit eerste contact. We rekenen
erop dat alle kinderen op de volgende ouderavond vertegenwoordigd zijn!
Vriendelijke groeten,
P.Bellens, algemeen directeur

E.Van den Hout, pedagogisch directeur

