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Beste ouders en leerlingen,

De kerstvakantie nadert stilaan. Dit kan je voelen aan de koude, maar ook zien aan de kerstversiering
in de school. Op de speelplaats en in de gangen van gebouw B en C staan er mooie kerstbomen en de
speelplaats is verlicht met fonkelende lichtjes.
Hele schoolteam wenst jullie alvast prettige feestdagen en een sprankelend nieuw jaar.
2019 wordt ook een jaar om naar uit te kijken voor onze school. We plaatsen televisietoestellen in de
kleuterklassen, verfraaien de speelplaats en hopen ook te beginnen met de bouwwerkzaamheden
voor de nieuwe toiletten van de kleuterschool en de renovatie van de refter.
Toch willen wij graag jullie aandacht vragen voor volgende punten, het zullen hopelijk de laatste van
2018 zijn.
-

Verloren voorwerpen
Wij vinden op de speelplaats en in de refter een heleboel verloren voorwerpen. Wij
verzamelen deze en u kunt steeds een kijkje nemen aan de buitenkapstok aan het derde
leerjaar, in de refter en in de bakken aan de schoolpoort. Voorwerpen die blijven hangen of
liggen worden aan een goed doel geschonken.

-

Facturatie
Ik wil u hartelijk danken voor het tijdig betalen van de schoolfacturen. Dankzij uw
medewerking heeft onze school het schooljaar 2017-2018 kunnen afsluiten met 0 euro
achterstand van betalingen door ouders. Dit betekent dat wij veel meer kunnen investeren
in de school en haar leerlingen.
Mag ik wel vragen om ook de facturen van Infano tijdig te betalen. Wij betalen maandelijks
voor de geleverde diensten en zij storten de ouderontvangsten door naar de school. Dit
betekent dat een achterstand van betaling bij Infano ten nadele is van de school en haar
leerlingen.

-

Parking ocmw
Mogen wij vragen om bij het afzetten en ophalen van uw kinderen gebruik te maken van de
grote parking achter het ocmw. Dit om gevaarlijke toestanden aan de schoolpoort te
vermijden.
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-

Sjaals, mutsen, handschoenen,…
Gelieve de naam van uw kind in mutsen, sjaals, handschoenen,…te noteren. Zeker bij
kleuters is dit noodzakelijk.

-

Op tijd komen
De school start om 8.45 uur. De laatste dagen merken wij vele kinderen, vaak dezelfde, die
te laat komen en zo het onthaalmoment in de klas verstoren. Het is zeer belangrijk om het
onthaalmoment volledig mee te maken, zowel bij de kleuters als bij de leerlingen van de
lagere school.
Mogen wij dus vragen om tijdig naar school te komen.

-

Woensdag = schooldag
In de kleuterschool merken wij een te grote afwezigheid van kleuters op woensdag. Dit is
zeer jammer, want ook op woensdag worden er met de kleuters leerrijke activiteiten
gehouden. Mag ik dus, beleefd maar vriendelijk vragen, om uw kleuter ook op woensdag
naar school te brengen.

-

Smartschool
Wij zijn zeer blij dat vele ouders reeds de weg naar smartschool gevonden hebben. Toch
willen wij nog eens aandringen dat elke ouder een account aanmaakt. U kan elke
dinsdagnamiddag, van 13 uur tot 15 uur, op het secretariaat terecht voor al uw vragen i.v.m.
smartschool.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam Jan Ruusbroec
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