ZING ● VECHT ● HUIL ● BID ● LACH ● WERK EN BEWONDER
niet zonder ons…

MAANDBRIEF: JUNI 2018

Beste ouders,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
We willen jullie graag danken voor het vertrouwen en de goede samenwerking.
Bij deze ook een extra woordje van dank aan alle (groot)ouders die het voorbije jaar concreet
meehielpen aan een of ander project: leesouders, chauffeurs, taak binnen de ouderraad, hulp in
schoolfeestbar, knutselouders, hulp bij een (wero-)thema, en zoveel meer.
Deze positieve samenwerking ervaren wij als een hart onder de riem. Van harte dank!

VRIJWILLIGERS MET VERGOEDING GEZOCHT
We zijn voor volgend schooljaar nog op zoek naar extra vrijwilligers (met
vergoeding) om het naschoolse studietoezicht, de hulp in de eetzaal en het
toezicht op de speelplaats over de middag vlot te laten verlopen. Dit voor een
of meerdere dagen in de week. Indien u hiervoor interesse heeft of iemand
kent die interesse zou hebben, kunt u dit steeds laten weten aan het
secretariaat of mailen naar info@basisschoolimmaculata.be. Dank je wel
daarvoor.

PROEFWERKENPERIODE VOOR L3 T.E.M. L6
Klas

Periode

L6

donderdag 14 juni t.e.m. donderdag 21 juni

L5

vrijdag 15 juni t.e.m. vrijdag 22 juni

L3 & L4

Maandag 18 juni t.e.m. vrijdag 22 juni
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De leerkrachten bezorgen een toetsenplanning. We wensen de leerlingen heel veel moed en succes
toe!

AFSCHEID ZESDE LEERJAAR
We nemen ook dit jaar weer afscheid van een groep kinderen. De leerlingen
van het zesde leerjaar nemen in schoonheid afscheid van de lagere school
met muziek, zang en dans.
Dit afscheidsfeestje gaat door op maandag 25 juni 2018.
Alle ouders van de zesdeklassers worden hiervoor vriendelijk uitgenodigd.
Een officiële uitnodiging volgt nog!

OUDERCONTACT
Het oudercontact voor de kleuterafdeling gaat door op dinsdag 19 juni
2018 in de klas.
Het oudercontact voor de lagere school gaat door op donderdag 28 juni
2018 in de eetzaal.

DE SPRONG UIT DE KLEUTERSCHOOL
Op vrijdag 29 juni om 11.40 u. springen onze oudste kleuters uit de
kleuterschool. Het zou leuk zijn als u dit moment samen met de kinderen
en de leerkrachten zou kunnen bijwonen. Dit is een onvergetelijk
moment!
In de voormiddag maken de kinderen kennis met de leerlingen uit het
vijfde leerjaar. Deze leerlingen zullen de peters/meters zijn voor de
kinderen die naar het eerste leerjaar gaan.
Er zijn tal van gezamenlijke leuke activiteiten voorzien.

GEVONDEN VOORWERPEN
Op school worden heel wat voorwerpen en kledingstukken gevonden.
Deze gevonden voorwerpen worden tijdens het schooljaar verzameld in de
eetzaal. Tijdens de oudercontacten wordt alles tentoongesteld in de
kleuterzaal of in de eetzaal van de lagere school
Ook op vrijdagnamiddag 29 juni en op maandag 2 juli kunnen de gevonden
zaken afgehaald worden.
Op woensdag 4 juli worden alle overgebleven voorwerpen echter verzameld
en geschonken aan een goed doel.
Wij vragen dan ook uitdrukkelijk dat u aan uw kind(eren) vraagt om alle jassen, mutsen, turnpakken
… voor 29 juni mee te nemen.

LAATSTE SCHOOLREKENING
Om de boekhouding tijdig te kunnen afsluiten, mailen we de laatste schoolrekening
op woensdag 20 juni e.k. We vragen nog eens uitdrukkelijk dat u die rekening binnen
de 10 werkdagen betaalt.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE VAKANTIE
● Elke werkdag van 08.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u. (niet op zaterdag en zondag)
● De school is gesloten van woensdag 4 juli t.e.m. zondag 19 augustus 2018.
● De inschrijvingen gaan door in het secretariaat van de basisschool.
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KLASVERDELING SCHOOLJAAR 2018 – 2019
De klasverdeling wordt opgemaakt tijdens de zomervakantie en bekendgemaakt tijdens het
onthaalmoment op woensdag 29 augustus 2018. De
klasverdeling wordt opgemaakt door de directeur, na
overleg
met
de
betrokken
leerkrachten
en
de
zorgcoördinator. Er wordt aandacht geschonken aan een
evenwichtige verdeling van het aantal jongens en meisjes.
In de kleuterafdeling worden de klasgroepen jaarlijks
herschikt. Na L1 worden de klasgroepen enkel nog herschikt
na L3 en indien zich problemen als pesten voordoen of
indien het aantal klassen van een bepaald leerjaar wijzigt.

KENNISMAKING MET DE NIEUWE LEERKRACHT
Wij nodigen graag alle ouders en alle leerlingen uit op school op woensdag 29
augustus 2018, tussen 18.00 en 20.00 u. U kunt dan kennismaken met de
nieuwe leerkracht van uw kind, de klas bekijken, informatie vragen, turnpakjes
passen en kopen, ...
Nu reeds van harte welkom !

VOORUITBLIKKEN NAAR SCHOOLJAAR 18-19












Kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht: woensdag 29 augustus 2018, tussen
18.00 en 20.00 u.
Het schooljaar 18-19 begint op maandag 3 september 2018.
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 28 september 2018: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 1 oktober 2018 = vrije dag
o Herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 2018
o Kerstvakantie: van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Vrijdag 8 februari 2019 : vrije dag
o Krokusvakantie : zaterdag 2 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019
o Paasvakantie : zaterdag 6 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester
o Woensdag 1 mei (= Dag van de Arbeid) 2019 = vrije dag
o Woensdag 29 mei 2019 = pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Donderdag 30 mei 2019 = Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
o Vrijdag 31 mei 2019 = vrije dag
o Maandag 10 juni 2019 = pinkstermaandag, vrije dag
Eerste communie 2019
o De eerstecommunievieringen staan gepland in het weekend van 1 en 2 juni 2019.
o De inschrijving voor de eerste communie, de organisatie en uitwerking ervan
gebeurt via de eenheidsparochie.
o De parochie streeft naar een werking die wordt gedragen door de
eenheidsparochie, de ouders van de kinderen die hun eerste communie wensen te
vieren en in interactie met de betrokken leerkrachten - scholen.
o Op die manier groeien we naar meerdere gemeenschappelijke
eerstecommunievieringen, over de grenzen van klas of school heen.
o Meer info hierover vind je terug op de website van de Emmaüsparochie:
http://emmausparochie.be/eerste-communie
Vormsel 2019
o De vormselvieringen van 2019 staan gepland in het weekend van 8 en 9 juni
2019.
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o

o

De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel zijn een parochiaal
gebeuren. De vormselviering wordt niet georganiseerd vanuit de school. Dat
betekent dus dat de kinderen in principe gevormd worden in de parochiekern van
de Emmaüsparochie waar ze wonen.
Alle info op http://emmausparochie.be/vieringen/vormsel

KALENDER
De kalender vindt u op onze website (www.basisschoolimmaculata.be, kiosk). Deze kalender
proberen we wekelijks te actualiseren.
Op www.facebook.com/basisschool.immaculata.be vind je heel wat foto's en info over onze school.
De website van de ouderraad is vernieuwd. Neem je een kijkje op http://www.ouderraadimmaculata.be?

Met vriendelijke groeten,

Michel Goeman, directeur
Mathieu Vandevoorde en Katrien Mortier, beleidsmedewerkers
én alle leerkrachten van basisschool Immaculata
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