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SCHOOLNIEUWS
FOTOGRAAF
De leerlingen krijgen vandaag de schoolfoto’s mee. Er is geen enkele verplichting om deze foto’s te
kopen. De foto’s die u wilt kopen mag u houden. Mogen wij u vragen het geld of de foto’s, die u niet
wil houden, zo snel mogelijk aan uw kind mee te geven.

MAANDAG 30 APRIL (brugdag) en DINSDAG 1 MEI (Feest van de
Arbeid): geen school
“KOLDING (Denemarken)”
Van woensdagmiddag 25 april tot en met maandag 30 april verblijven juf Annemie, meester Raf, en de
directeur in Kolding. In het kader van COMENIUS, een Europees uitwisselingsprogramma, zullen we
daar contact hebben met onze Europese partnerscholen: Jena (Duitsland), Kolding (Denemarken) en
Kreta (Griekenland). Opzet is om verder te werken aan ons project “FIT IN(to) EUROPE”,
onderwijservaring uit te wisselen en te leren van elkaar. In mijn afwezigheid zal juf Carine Reynders
mij vervangen.

ONBETAALDE FACTUREN!!!
Wij hebben alle begrip voor ouders die moeite hebben om, in deze financieel moeilijke tijden, de
lopende schoolfacturen te betalen. Wij zijn altijd bereid om samen naar oplossingen te zoeken. De
boekhouding van onze scholengroep zet ons echter onder druk en zal niet betaalde facturen door de
school laten betalen waardoor wij minder werkingsgelden zullen hebben. Zelfs de portkosten
(herinneringen, aanmaningen, …) nemen een flinke hap uit onze begroting.
Wij zijn dus genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen. Als na een laatste verwittiging een
factuur voor een activiteit (uitstap, busvervoer, zwemmen, refter, …) niet betaald wordt zullen we de
betreffende leerling niet meer laten deelnemen aan die activiteit.
Het zijn harde beslissingen, maar we hopen op uw begrip!

SCHOOLUREN
We hebben een stemming gehouden over ons experiment om de namiddagspeeltijd vast te koppelen aan
de middagpauze. Een overgrote meerderheid (71% tegen 29%) is voorstander van deze koppeling.
Omdat twee klassen, eentje bijna unaniem, kiezen voor de oude regeling willen wij het experiment
verder laten lopen om te onderzoeken waar de pijnpunten liggen. U leest hierover in één van de
volgende nieuwsbrieven én wanneer we de ouders hierover raadplegen.

KARIM SERAG
Wij willen namens de ouders iedereen danken voor de steun en medeleven na het zware ongeluk van
hun zoon Karim. Hij ligt nog steeds op dienst “intensieve bewaking” en zal nog verschillende operaties
moeten ondergaan en dus nog maanden in het ziekenhuis moeten verblijven.

OPROEP!!!
► BATTERIJEN, TONERS- en INKJETCARTRIDGES zijn nog steeds van harte welkom!!! In de
maand mei kunnen we dubbele punten verdienen met de batterijen.
► Denk er aan om je studiebeurs aanvraag tijdig in te dienen. Dit is belangrijk voor uzelf en de school.

