NB 10
Schooljaar 2018-2019

Einde schooljaar…
… staat voor de deur! We kunnen er nu echt niet meer onderuit, de “grote”
vakantie komt dichterbij. De volgende weken worden er heel wat toetsen afgewerkt, zodat we later deze resultaten kunnen vergelijken met de afgenomen CLB
-testen. Alle gegevens bespreken we in een klassenraad en daarna worden er
rapporten opgesteld, zodat we alle ouders een goed beeld kunnen geven van de
schoolse vorderingen van hun kind.

Oudercontacten
Oudercontacten schoolverlaters = donderdag 20 juni
Oudercontacten alle andere kinderen = maandag 24 juni
We hechten veel belang aan dit moment! De inschrijvingsbriefjes voor deze
rapportbesprekingen gaan in juni de deur uit. Breng ze tijdig binnen, zodat de
klasleerkracht jullie het juiste uur zo spoedig mogelijk kan terugbezorgen.

Schoolfeest
Op vrijdag 10 mei hebben we kunnen genieten van ons superheldenschoolfeest! De weergoden waren ons (redelijk) gunstig gezind. Het was voor
ons dan ook een fantastische avond met hele knappe spelletjes, een springkasteel, een frietkraam, …
Wij hopen dat jullie samen met ons van dit schoolfeest genoten hebben. Wij
waren alvast super blij met jullie aanwezigheid en steun. Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!

Vrijwilligers
Sinds enkele jaren hebben we samen met de ouderraad de goede gewoonte
om mensen die zich gedurende het schooljaar belangeloos en regelmatig
hebben ingezet om bepaalde activiteiten in de school te ondersteunen, uit te
nodigen voor een dankmoment. Zij mogen alvast dinsdag 25/6 vanaf
20.15u. vrijhouden in hun agenda. Een briefje wordt meegegeven met de
kinderen.
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Levensbeschouwelijke vakken — eventuele nieuwe
keuze kenbaar maken vóór 30 juni!
Bij de inschrijving van uw dochter/zoon heeft u de keuze gemaakt tussen één
van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer.
Indien u voor volgend schooljaar de keuze van levensbeschouwing wenst te
wijzigen, moet dit voor 30 juni 2019 gebeuren. Als ouder of voogd vraagt u
een nieuw keuzeformulier aan op het secretariaat van de school en bezorgt u
het vóór 30 juni 2019 aan de juf of op ons secretariaat. De keuze kan na 30
juni niet meer gewijzigd worden. De nieuwe keuze geldt vanaf 1 september
2019 voor een heel schooljaar.

Schoolfotograaf kwam langs …
De schoolfotograaf is langs geweest en de resultaten mogen alweer gezien
worden. Het mapje dat uw kind heeft meegekregen bevat de foto’s en een
bestelbon. Gelieve op deze bon aan te duiden welke foto’s u uit het pakketje behoudt en wat u eventueel nog extra wenst te bestellen.
Het bestelformulier dient u altijd, samen met de niet-genomen foto’s en
het totale bedrag cash, terug aan de school te bezorgen tegen
maandag 3 juni 2019.

Laatste kans
Aanvragen voor dit schooljaar kunnen nog ingediend worden tot 1 juni
2019. Meer info kan je vinden op www.studietoelagen.be of spring eens
binnen op ons secretariaat in de Billemontstraat voor een infobrochure/
aanvraagformulier. Beslist doen want na 1 juni ben je onherroepelijk te laat!

Proficiat aan alle 1ste communicanten, vormelingen en leerlingen die hun lentefeest vierden!
We wensen alle feestelingen van harte een mooie toekomst toe, omringd
met heel veel warme en liefdevolle mensen!
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Personeelsnieuws
•
•

Juf Hülya (Islam) keert voltijds terug vanaf 1 juni. Wij nemen hierdoor afscheid van meester Ali die haar tijdens haar afwezigheid vervangen heeft.
Juf Lieve (directie) is afwezig tot en met maandag 17 juni.

Droevig nieuws…
•
•

De overgrootmoeder van Iliano en Jordy (oranje) is overleden.
De grootvader van Isalie (grasgroen) is eveneens overleden.

We wensen hen en hun familie enorm veel sterkte bij dit verlies.

Schoolrekening
De nieuwe schoolrekening met betrekking tot de kosten van april-mei
2019 zal op donderdag 6 juni aan jullie worden bezorgd. Gelieve de
betalingstermijn van 30 dagen te respecteren a.u.b. Bedankt.
Indien je graag via domiciliëring wil betalen, neem dan even contact op
met het secretariaat via het nummer 014 56 64 22 of
via mail: myriam.vermeulen@geel.be

Proclamatie schoolverlaters op 25 juni
Op dinsdag 25 juni nemen wij afscheid van onze schoolverlaters.
Na hen enkele jaren onder onze vleugels gekoesterd te hebben, hopen
wij dat deze jongens en meisjes er klaar voor zijn om een nieuwe
uitdaging aan te gaan en dat ze dankbare herinneringen aan de SAIO
mogen meenemen. Heel veel succes in jullie nieuwe school!

Enkele belangrijke data
Donderdag 30 mei = geen school
Vrijdag 31 mei = geen school
Maandag 10 juni = geen school

Namens het schoolteam
Bieke Vandecruys / Lieve Dams—directeur
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Mei

vrijdag

24

Thuiskomst bosklassen

zaterdag

25

zondag

26

maandag

27

dinsdag

28

Toneelvoorstelling KR—M

woensdag

29

Zwemmen

16u WG cyberpesten

Netwerk ICT OVSG - juf Lotte
donderdag

30

O-H Hemelvaart

vrijdag

31

Brugdag

Zaterdag

1

Zondag

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

5

Zwemmen

Donderdag

6

Nieuwe schoolrekening in je mailbox

Vrijdag

7

Zaterdag

8

Zondag

9

Maandag

10

Dinsdag

11

Woensdag

12

Zwemmen

Donderdag

13

Schoolreis R—G

Vrijdag

14

Zaterdag

15

Zondag

16

Start klassenraden

16u WG Toekan

Algemene PV

Pinkstermaandag = geen school

16u Personeelsvergadering
Ouderraad met afsluitend etentje

Maandag

17

Dinsdag

18

Woensdag

19

Start zeeklassen groep FG—P
Communicatie LTP
Vrij zwemmen + kleuters
Nieuwe nieuwsbrief op de website en in je mailbox

Donderdag

20

vrijdag

21

zaterdag

22

zondag

23

maandag

24

Rapportbespreking schoolverlaters
Thuiskomst zeeklassen (de Billemontstraat)

Sportdag F—GG—L—Go

Rapportbespreking

10u. Overhandigen van cheque met winstbedrag van SAIOwandeling aan Añañau uit Peru
dinsdag

25

Zwerfvuilactie O—F—GG
Afsluiting NOA 3

woensdag

26

Vrij zwemmen + kleuters
Testen nieuwe leerlingen

donderdag

27

Pennenzakkenrock F—GG
Spelletjes T3/9 (namiddag)
Nieuwe schoolrekening in je mailbox

vrijdag

28

Halve dag school

Proclamatie schoolverlaters +
bedankje vrijwilligers

