Nieuwsbrief GO! De Sprong
VOORWOORD
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de
volgende onderwerpen:
 Schoolfoto’s
 Facultatieve vrije dag
 Schoolfeest
KALENDER

Linde Verstappen
Directeur

Autoluwe schoolweek
Van 09.05.2016 tot 13.05.2016

Facultatieve vrije dag
Dinsdag 17.05.2016

Meester op de fiets (3de gr.)
Vrijdag 20.05.2016

Schoolfeest
Zondag 22.05.2016 om 13u30

Voetbaltornooi (2de & 3de gr.)
Woensdag 25.05.2016 om 13u30

Sportklassen (1

ste

graad)

Van woensdag 25.05.2016 tot
vrijdag 27.05.2016

Animatiedag (2M, 4A & 4W)
Dinsdag 31.05.2016

Kinderboerderij (K2 – K3)
Dinsdag 31.05.2016

SCHOOLFOTO’S
Op vrijdag 14 maart jl. kwam de schoolfotograaf op bezoek.
Er werden individuele portretfoto’s, familiefoto’s en klasfoto’s
gemaakt. Indien u één of meerdere foto’s wenst te bestellen,
kunt u dit online doen via de webshop van onze
schoolfotograaf Demarsin.
Hier kunt u een uitgebreide keuze maken uit losse foto’s,
combipakketten en zelfs geschenkartikelen met foto. Uiteraard
is dit niet verplicht!
Hoe bestellen?
1. Via internet webshop.fotodemarsin.be
2. Geef de unieke code in vb. LVZ803M8
3. Klik op een foto
4. Rechts verschijnen alle artikels die u kan bestellen
5. Maak uw keuze door het vakje voor de omschrijving
aan te vinken en het juiste aantal te kiezen
6. Klik vervolgens op “Toevoegen aan winkelmandje”
7. Keer terug naar de overzichtspagina met foto’s
8. Klik eventueel op een andere foto (vb. familiefoto,
klasfoto…)
9. Volg opnieuw stap 4 tot en met 7
10. Klik op bestellen
11. Vul uw gebruikersgegevens in
12. Kies de betaalmethode die u wenst
13. Na betaling wordt uw bestelling op school bezorgd
Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig, maak dan even een
afspraak op het secretariaat. Wij helpen u graag verder!
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FACULTATIEVE VRIJE DAG
Op dinsdag 17 mei 2016 is er geen school! Onze kinderen hebben dan nog een extra dagje
vrij na het pinksterweekend.
Opvang nodig?
Contacteer dan “Robbedoes” → Tel.: 089 / 56 05 67
robbedoes@maaseik.be

SCHOOLFEEST
Zoals elk jaar zijn onze kinderen en leerkrachten al druk bezig met de voorbereidingen van
ons schoolfeest. Dit jaar staat het schoolfeest volledig in het teken van “All you need is love”.
Om van dit feest een succes te maken, zijn we nog op zoek naar enkele vrijwillige,
enthousiaste ouders die willen helpen bij het bedienen van de drank en het afruimen van de
tafels.
Voel jij je geroepen om een paar uurtjes te helpen? Vind je het ook belangrijk dat dit een
mooie dag wordt voor de kinderen? Meld je dan snel even als vrijwilliger bij de klasleerkracht
of op het secretariaat!
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op, zodat we concrete afspraken kunnen
maken. We zorgen er uiteraard ook voor dat je het optreden van je eigen kind(eren) kan zien.
Alvast bedankt!
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