GESUBSIDIEERDE VRIJE

BASISSCHOOL
KLOOSTERSTRAAT 7 2243 PULLE

TEL
03 / 484 41 68
FAX
03 / 464 15 54
www.basisschoolpulle.be
secretariaat@basisschoolpulle.be
Pulle, 26 augustus 2016
Beste ouders

Wij zijn er helemaal klaar voor om met jullie kind ( -eren ) het nieuwe schooljaar te
beginnen. Met deze brief willen we jullie graag meer informatie geven over praktische zaken
en aandachtspunten van dit komende werkjaar.
1 september 2016 om 8:30 gaat de schoolpoort open en om 8:45 rinkelt de bel.
Met het nieuwe jaarthema “ Wat als … “ kunnen we een brede waaier aan mogelijkheden
aanbieden in het kader van de huidige vernieuwing rond STEM ( Science - Technology –
Engenering – Mathematics ) in het onderwijs.
Proefondervindelijk zullen alle kinderen ervaringen op doen rond wetenschappen en
techniek.
Meer info mag u verwachten op de infoavond die gepland staat op 6 september 2016.
Voor de kleuterschool start deze avond om 18:45 , ouders van leerlingen van de lagere
school verwachten we om 19:45. We zien elkaar in de turnzaal voor een korte algemene
toelichting. Vervolgens zal de leerkracht van uw kind toelichting geven bij de klaspraktijk.
We verwelkomen Bruno Reynders op school. Hij zal samen met Ann Peeters middagtoezicht
doen voor de lagere school. Voor de kleuterschool blijft Marijana Lukacic de middagmoeder.
Juf Marijke, kinderverzorgster, zal op dinsdag en vrijdag helpen en Elke Maes, voor en
naschoolse opvang, op maandag.
Wie een turnuniform wenst aan te schaffen kan hiervoor op donderdag 1 september 2016
tussen 15:40 en 16:30 bij juf Vicky terecht in de turnzaal. Een turn-t-shirt en short kosten 12
euro per stuk. Gelieve gepast geld mee te brengen. Dit is enkel van toepassing voor de
leerlingen van de lagere school.
De kleuters van juf Karen en juf Noor brengen ook turnpantoffels mee of een
sportschoentje met een witte zool. De school voorziet zelf een turnzakje.
Om een volledig beeld te krijgen van de geplande activiteiten van volgend schooljaar,
verwijzen we u graag naar onze website.
Hartelijke groeten,
Leerkrachten en directie
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