Pulle, 11 december 2017
Beste ouders
Schoolrekening december
Op woensdag 20 december zal u de schoolrekening voor de maand december ontvangen.
Hierop zal de voor- en naschoolse opvang en het middagtoezicht tot en met woensdagochtend
aangerekend worden. De kosten vanaf woensdagmiddag zullen op de rekening van januari
terug te vinden zijn.
Indien u deze schoolrekening tijdig, binnen de 14 dagen, betaalt, zal de opvang en het
middagtoezicht tot en met 20 december op uw fiscaal attest 2017 terug te vinden zijn. Indien
wij de betaling later ontvangen, zal uw fiscaal attest maar tot november 2017 vermelden.
De Chinese Nachtegaal
Donderdag 11 januari laten de kleuters van juf Noor en alle kinderen van de lagere school zich
betoveren door het klassieke stuk: “De Chinese Nachtegaal”. Dit stuk wordt gebracht door
Abigail Abraham en Triotique (http://triotique.be/dechinesenachtegaal/index.html)
Op deze manier geven we kinderen de kans om te proeven van klassieke muziek en werken
we aan hun culturele opvoeding.
vzw Feestvarken
De kinderen zetten zich tijdens de Warmste Week op school in voor vzw Feestvarken. Maar
wat doet die organisatie nu eigenlijk?
Op donderdag 18 januari zal een vertegenwoordiger van de vzw in alle klassen een voorstelling
doen van dit goede doel. We zullen die dag ook officieel de opbrengst overhandigen.
Wij hopen alvast dat we een mooi bedrag kunnen schenken.
Hospiteren 6e leerjaar
De leerlingen van het 6e leerjaar gaan in januari hospiteren. Ze starten in VTI Zandhoven en
kOsh te Herentals. Later staat ook het KVRI van Vorselaar op het programma.
We geven hen de kans om te proeven van het secundair onderwijs en bekijken zowel
nijverheidsscholen als scholen met algemene vorming.
Hartelijke wensen
Alle leerkrachten, personeel en directie van de school wensen jullie van harte een fijn
nieuwjaar. Wij staan weer met het hele team klaar op maandag 8 januari 2018. Heel graag
tot dan!
Met vriendelijke groeten
Leerkrachten en directie
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