MAANDKALENDER: SEPTEMBER 2018
MERKSEM Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !
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03.09: Start van het nieuwe schooljaar
04.09: Zwemmen voor 2A, 2B, 4A, 4B, 6A en 6B
06.09: Ouderavond Kleuterschool
11.09: Ouderavond Lagere school
Zwemmen voor 2A, 2B, 4A, 4B, 6B en 6C
12.09: Rope skipping (NM)
14.09: 4AB poetst mee in Bouckenborgpark
18.09: Sportopia voor 78KM (VM)
Zwemmen voor 2A, 2B, 4A, 4B, 6C en 6A
19.09: Schoolfotograaf op bezoek
Dag van de sportclubs
21.09: 2AB poetst mee in Bouckenborgpark
25.09: Zwemmen voor 2A, 2B, 4A, 4B, 6A en 6B
01.10: Facultatieve vrije dag – GEEN school

DEUZELD Denk eraan…. Woensdag FRUITdag op school !
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03.09: Start van het nieuwe schooljaar
07.09: Ouderavond Marialei
10.09: Zwemmen AvDstraat
Ouderavond AvDstraat
11.09: 3DE nog even terug op bezoek op de Marialei
12.09: Rope skipping (NM)
13.09: Vergadering oudercomité om 20 uur refter Marialei
17.09: Zwemmen 1DE en 2DE
19.09: Dag van de sportclubs
24.09: Zwemmen AvDstraat
25.09: Toneel voor 3DE
26.09: Schoolfotograaf op bezoek
01.10: Facultatieve vrije dag – GEEN school

Merksem – Schoten, 1 september 2018
Beste ouders,
Van harte welkom in de Sint-Eduardus Basisschool. Wij wensen iedereen
alvast een prachtig schooljaar toe. Bij ons zit je GOED ! Het zal zeker weer
even wennen zijn! Maar met een beetje goede wil, zal dat bij iedereen wel
lukken! Daar rekenen wij alvast op!
Vandaag krijgen alle kinderen de eerste maandkalender van dit schooljaar
mee naar huis. Vanaf volgende maand krijgt enkel het oudste kind van het
gezin deze brief. Gelieve deze brieven goed te lezen!
Tijdens de eerste weken organiseren wij voor alle klassen oudercontacten. Bij
de (her)inschrijving van uw kind hebt u de engagementsverklaring
ondertekend. Daarin hebt u beloofd om aanwezig te zijn op deze
oudercontacten. Wij rekenen er dan op, minstens één ouder van elk kind te
mogen ontmoeten op één van de komende ouderavonden.
Graag uw aandacht voor de drankregeling vanaf dit jaar. Vorig schooljaar
reeds aangekondigd, vanaf dit jaar kunt u voor de voormiddagspeeltijd geen
drankjes meer op school bestellen. Ook reeds sinds vorig jaar van toepassing:
ons drankenaanbod is beperkt tot water en gewone melk, in de winter is er
ook thee beschikbaar. Nieuw is dat we vragen dat de kinderen, voor tijdens
de voormiddag, ook enkel water of melk meebrengen. Wij rekenen op uw
medewerking!
Ook maken we van de gelegenheid gebruik om een nieuwe oproep te doen
naar mensen die tijd en zin hebben om ons tijdens de middagpauze te
komen helpen. We zijn nog op zoek naar refterhelpers die tegen een
vergoeding van half twaalf tot één uur toezicht kunnen houden op de
kinderen. Indien u hier interesse voor hebt, mag u dit via mail laten weten:
basisschool@st-eduardus.be .
Tot slot vermelden we nog dat wij deze maand eindelijk gebruik zullen
kunnen maken van onze nieuwe lokalen in de Antoon van Dijckstraat. En
ondertussen zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de
nieuwbouw in de Marialei. Ook in Merksem werd deze vakantie heel wat
werk verricht: de afdeling daar is volledig asbestvrij gemaakt en alle
verlichting werd vervangen. Deze nieuwe verlichting komt de kwaliteit van
onze lokalen zeker ten goede.
Vriendelijke groeten,
P.Bellens, algemeen directeur

E. Van den Hout, pedagogisch directeur

