Pulle, 28 augustus 2019
Beste ouders, beste leerling
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een deugddoende vakantie en hebben jullie er net als wij
zin in om het nieuwe schooljaar te starten.
Maandag 2 september 2019 om 8:30 gaat de schoolpoort open en om 8:45 rinkelt de bel.

Jaarthema
“Ieder zijn verhaal”
Infoavond kleuterschool en lagere school
We nodigen jullie graag uit op de infoavond die gepland staat op donderdag 12
september. Er is een algemene infosessie om 18.45u voor de kleuterschool en om
20u voor de lagere school. Beide sessies geven dezelfde informatie.
Aansluitend kunnen jullie terecht in de klassen voor een toelichting van de klaswerking
door de juf of meester.

Opvang
Het Speelhuis , de voor – en naschoolse opvang , is vanaf 2 september weer iedere
dag geopend met de vertrouwde uren:
’s Morgens van 7:00 – 8:30 en ’s middags van 15:40 – 18:30.
Op woensdag is de opvang ’s middags tot 13:30
Op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties kunnen jullie beroep doen op buitenschoolse
opvang Stekelbees Zandhoven. Alle informatie hierover is terug te vinden op hun website:
www.landelijkekinderopvang.be. De contactpersoon voor onze school is Sanne Vrancken.
Gelieve de school te verwittigen indien jullie gebruik willen maken van het busvervoer
naar Stekelbees op woensdagmiddag. Wij maken de afspraken hiervoor met gemeente
Zandhoven.

Turnuniform
Wie een turnuniform wenst aan te schaffen kan hiervoor op maandag 2
september tussen 15:40 en 16:30 bij juf Vicky terecht in de turnzaal. Een turn Tshirt en short kosten samen 15 euro. Gelieve gepast geld mee te brengen. Dit is
enkel voor de leerlingen van de lagere school.
De kleuters van juf Noor en juf Ellen brengen ook turnpantoffels mee of een
sportschoentje met een witte zool. De school voorziet zelf een turnzakje.
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Aan de leerlingen van het 3de leerjaar
Juf Ellen Joly heeft om persoonlijke redenen gekozen om de opdracht in Pulle niet te aanvaarden.
Juf Fleur Van den Broeck zal vanaf 2 september voor de klas staan.
Hartelijke groeten,
Christel Verlinden
Directeur
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