Nieuwsbrief – JANUARI 2019
Vanaf heden zullen jullie op de nieuwsbrief pictogrammen zien verschijnen. Dit om anderstalige
gezinnen te helpen om de informatie beter te begrijpen. We gebruiken hiervoor de pictogrammen
van Sclera (www.sclera.be).
Schoolrekening december
Op dinsdag 18 december worden de rekeningen gemaakt van de maand december. Dit
wil zeggen dat het middagtoezicht en de voor-en naschoolse opvang van woensdag,
donderdag en vrijdag op de schoolrekening van eind januari zal verschijnen. Ook de
uitstap van 5LO en 6LO op donderdag 20 december zal worden aangerekend in januari.
Doe-dag VTI – 6e leerjaar – vrijdag 18/01/2019
We gaan met de bus naar het VTI in Zandhoven.
We vertrekken ’s morgens na de bel en zullen tijdig terug op school zijn.
We eten ’s middags op school en nemen een lunchpakket mee.
Zorg ook voor een tussendoortje en drinken.
Het voordeel van deze dag is dat onze leerlingen een goed beeld krijgen van ‘het leven
zoals het is’ op een middelbare school.
Impuls vanuit de school
Bij het nieuwe jaar horen goede voornemens. Graag brengen we volgend aandachtspunt uit onze
schoolbrochure (p. 59-60) naar voren:

A ANWEZIG ZIJN

OP SCHO OL EN OP TIJD KOMEN

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in
het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Telaatkomers halen eerst een briefje op
het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je
kind. Dit kan via mail of telefonisch.
Impuls vanuit de oudervereniging

O PROEP K ERSTONTMOETING
We vragen de kinderen van de lagere school om een kerstmuts of andere
kerstattributen te dragen tijdens de kerstontmoeting op vrijdag 21/12/2018.

S PONSORING
De oudervereniging sponsort de school met 6 Chromebooks. Deze zullen
voornamelijk in het 6e leerjaar ingezet worden, om zo te werken aan de overstap
naar het middelbaar onderwijs. De vaardigheden die ze hiermee leren worden ingezet in de klas.

S TEUN

ONZE OUDERVERENIGING

– B AL

VAN DE

B URGEMEESTER

De oudervereniging is van de partij op het bal van de burgemeester. Wil je met een inkom- of
steunkaartje onze oudervereniging sponsoren? Midden januari gaan de ouders van deur tot deur in
Pulle om kaartjes te verkopen. Koop jij ook je kaartje bij onze oudervereniging? Dankjewel!
We wensen iedereen een mooi eindejaar en zien elkaar graag weer in het nieuwe jaar.
Leerkrachten en directie

Kloosterstraat 7 2243 Pulle – 03 484 41 68 – secretariaat@basisschoolimpuls.be

