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Maandoverzicht september 2019
Ma. 02.09

Vrij. 06.09
Ma. 09.09

Ma. 16.09
Din. 17.09
Woe. 18.09
Ma. 30.09

Eerste schooldag! Welkom aan alle kleuters, leerlingen,
ouders en grootouders.
Opvoering leerlingen i.v.m. jaarthema (zie aandachtspunten)
Schoolfotograaf
Infoavond
U bent van harte welkom in de polyvalente zaal voor een
algemeen gedeelte. Aansluitend kan u kennismaken met de
klaswerking en de klasleerkracht.
Zwemmen 1+2+5+6 leerjaar
Personeelsvergadering
Kleuterturnen in De Kimpel te Bilzen
Facultatieve vrije dag
Er is vandaag geen voor- en naschoolse opvang.

15.20
19.00

15.45-17.45

Aandachtspunten deze maand!
Maandag vliegen we het nieuwe schooljaar in! Dit willen we fladderend inzetten met de
start van ons jaarthema “Vriendschap geeft je vleugels”.
Maak kennis met één van onze geluksvogeltjes ‘Pluvia’ en help elkaar door het takkenbos
veilig op het nest.
Alle ouders zijn na schooltijd welkom om een opvoering van onze vliegende leerlingen bij te
wonen. Deze voorstelling zal plaatsvinden aan de schoolpoort. Van harte welkom iedereen!

Onze speelplaats wordt echt “Wauw!”
U heeft het misschien gemerkt deze zomer. Het gonsde van de bedrijvigheid in onze school.
Onder impuls van het oudercomité hebben tal van bereidwillige ouders nieuwe initiatieven
gerealiseerd. Een greep uit de vernieuwingen:
-facelift van het oude afdak
-een fietsparcours voor de kleuters
-afwerking van het evenwichtsparcours
-een gezellige zit- en spelruimte onder de bomen
…
Dit is slechts de start van tal van nieuwe projecten die op stapel staan. Tijdens de infoavond
willen we u dit graag toelichten.
Namens het schoolteam willen we een keiharde DANKJEWEL roepen aan alle ouders die
deze projecten hielpen realiseren.
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Nieuwe directeur in de vestiging in Rijkhoven.
Mevr. Heidi Maesen wordt vanaf dit schooljaar de nieuwe directeur in de vestiging van
Rijkhoven. Dhr. Tom Gregoor zal de functie van directeur opnemen in de school in KleineSpouwen.
Beide directeurs zullen ook een actieve functie betrekken in onze scholengemeenschap
KODB vzw.
In onze school verwelkomen we Lina en Lijana Maxhuni in de kleuterklas van juf Veerle.
Kinderopvang Kiekeboe
Nieuwe medewerkers:
In de voor- en naschoolse kinderopvang namen we vorig schooljaar afscheid van Rina en
Farida. We willen beide begeleidsters bedanken voor hun werking in de opvang.
Vanaf september zullen enkele nieuwe medewerksters starten. U zal snel met hun kunnen
kennismaken in de opvang.
Inschrijven in de opvang:
Als u gebruik wil maken van de opvang, dient u uw kind vooraf in te schrijven.
Dit is essentieel voor onze werking!
Wij mogen maar een beperkt aantal kinderen toelaten per begeleider. Indien er teveel
kinderen zijn, dient de school tijdig een tweede begeleider te voorzien.
Hierbij doe ik de uitdrukkelijke oproep om uw kind tijdig in te schrijven.
Veilig naar school!
Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we aan zowel ouders als leerlingen vragen om
de schoolomgeving veilig te houden voor iedereen.
Slim parkeren, uw kind begeleiden tot aan de schoolpoort of gewoonweg met de fiets of te
voet naar school komen, dragen bij tot een aangename schoolomgeving.
Fluorescerende hesjes en fietshelmen steeds dragen als je naar school komt.
Documenten nieuwe schooljaar.
Deze maand zal u enkele documenten ter ondertekening meekrijgen. Dit betreft uw akkoord
van het vernieuwde schoolreglement en de privacywetgeving. Ook de aanvragen voor
schooltoelagen kan u dan ontvangen.
Op onze schoolwebsite: www.scholierke-kasteeltje.com vindt u handige items zoals de
zwemkalender, de jaarplanning, …

