Pulle, 23 maart 2018
Beste ouders
Vernieuwde website
Onze vernieuwde website staat online! U kan nog steeds alle vertrouwde informatie terugvinden,
maar dan in een fris nieuw jasje. Neem zeker eens een kijkje: www.basisschoolpulle.be

Juf Nicole op pensioen
Juf Nicole zal vanaf 1 april 2018 op pensioen gaan. Het schoolteam en de kinderen haar zullen missen
en wensen haar het allerbeste toe.

Ziekte en medicatie op school – tijdens uitstappen
De laatste maanden zijn er veel kinderen ziek of ziek geweest. Naar aanleiding daarvan willen wij
graag de werkwijze rond ziekte en medicatie nogmaals in de kijker zetten.
Thuisblijven
Als een kind te ziek is om de lessen aandachtig te volgen, of om aan een uitstap deel te nemen, dan
blijft het vanzelfsprekend beter thuis. Uitstappen vinden vaak buiten plaats en kunnen best wel
vermoeiend zijn voor kinderen.
-

Duurt de afwezigheid maximaal 3 dagen, dan is een briefje van de ouders voldoende.
Let wel, je mag maximum 4 briefjes per jaar zelf schrijven!
Duurt de afwezigheid langer dan 3 dagen, dan vragen we een doktersattest.
Let op, het weekend tellen we hierbij! Is je kind zowel vrijdag als de volgende maandag
afwezig, is een doktersattest noodzakelijk.

Naar school komen - medicatie nemen
Is een kind sterk genoeg om de lessen te volgen, maar moet het nog medicatie nemen?
Dan mogen wij deze medicatie enkel toedienen indien u een attest van de dokter hebt waarop
vermeld staat hoeveel en welke medicatie mag toegediend worden. Ook voor pijnstillers,
koortsremmers en andere vrij verkrijgbare medicatie hebben wij een attest van de dokter nodig.
Noteer op medicatie ook steeds duidelijk de naam en klas van het kind, de toedieningswijze en de
dosis.

Netbaltornooi – 5LO
De leerlingen van het 5e leerjaar doen mee aan het netbaltornooi op donderdag 26 april.
Zorg voor een sportieve outfit, voldoende drinken en een vieruurtje. De kinderen zullen met de fiets
rijden. De exacte uren van vertrek en aankomst zullen in de schoolagenda genoteerd worden.
Met vriendelijke groeten
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