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Beste ouders,
Morgenmiddag start de zomervakantie. De leerlingen en leerkrachten nemen afscheid en
kunnen terugblikken op een fijn, goedgevuld schooljaar vol mooie herinneringen.
Ook het voorbije schooljaar hebben we kunnen rekenen op heel wat hulp en steun. Op het
einde van het schooljaar willen wij iedereen daarom graag hartelijk danken.
aan alle kinderen die ons met hun enthousiasme iedere dag weer graag
naar school laten komen.

DANKJE !

aan alle leerkrachten die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven,
voor, tijdens en na de schooluren.
aan alle ouders, voor het vertrouwen dat jullie in de school stellen en de
fijne manier van samenwerken.
aan de administratieve medewerkers, Marjan en Julie, die voor iedereen
klaar staan en heel wat taken op zich nemen.
aan Elke die iedere dag als eerste op school toekomt en als laatste de
deur weer sluit in het Speelhuis.
aan de middagouders, Marijana, Ann, Elke en Bruno, die met een groot
hart voor alle kinderen iedere middag op post zijn.
aan de oudervereniging die door hun trouwe inzet heel wat realiseren
voor de school. Heel speciaal dank aan Ilse, mama van Staf en Vince, die
dit schooljaar met veel enthousiasme het voorzitterschap opnam.
Ze geeft in september de fakkel door aan Philippe Rongé, papa van Seppe
en Sam. Wij zijn ervan overtuigd dat hij met dezelfde positieve
bevlogenheid het voorzitterschap van de oudervereniging zal opnemen.
aan het onderhoudsteam, Sally en Marijana die er voor zorgen dat alle
schoolgebouwen netjes en fris zijn.
aan Wiff die iedere middag de warme maaltijden naar de school brengt
en eventueel kindjes meeneemt om te gaan slapen in de Blockendoos.
aan de klusjesmannen, Carl en Guy, zij zorgen ervoor dat alles tijdig
hersteld wordt.
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Wij hebben inmiddels ook de datum van de 3de pedagogische studiedag doorgekregen.
Daarom willen wij hierbij het definitieve overzicht voor volgend schooljaar doorgeven:
Verlofdagen door de school vastgelegd
woensdag 27 september 2017
–
woensdag 15 november 2017
–
woensdag 31 januari 2018
–
woensdag 7 maart 2018
–
woensdag 25 april 2018
–
maandag 30 april 2018
–

pedagogische studiedag
pedagogische studiedag
facultatieve verlofdag
facultatieve verlofdag
pedagogische studiedag (nieuw!)
facultatieve verlofdag

Wettelijke verlofdagen en vakanties
maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017
maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
maandag 12 februari 2018 t.e.m. zondag 18 februari 2018
maandag 2 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018
dinsdag 1 mei 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018

–
–
–
–
–
–
–
–

herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
paasvakantie
Dag van de Arbeid
O.H.Hemelvaart
brugdag
Pinkstermaandag

Wij wensen iedereen van harte een ontspannende zomervakantie toe en zien jullie heel
graag terug op vrijdag 1 september 2017, want dan zijn we klaar voor de start van het
nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en directie
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