Mededelingen kleuter 3 september 2018
Op tijd naar school
Ook in de kleuterklassen wordt er op tijd gestart met de activiteiten. Voor de
juffen én andere kindjes is het aangenamer als alle kinderen tijdig in de klas
zijn. Neem afscheid van uw kindje waar de rijen gevormd worden.
Uiteraard kunnen ouders van startende kleutertjes de 1ste week wel mee tot
de klas, tot de kindjes het gewoon zijn.
Wenst u de leerkracht te spreken? Dat kan zeker voor of na de lessen of op
afspraak.
Pantoffels K2-3
Ter herinnering: in de klassen worden geen schoenen gedragen. Denk er aan
om pantoffels mee te geven met uw kind.
Laarzen en regenkledij K2-3
Zon, regen, wind, sneeuw,… Weer of geen weer, onze kleuters gaan vaak
naar buiten. Graag regenlaarsjes meegeven en gepaste kledij voorzien.
Prijzen opvang
Wegens stijgende personeelskosten moeten wij vanaf 1/09/2018
€ 0,50 per begonnen kwartier aanrekenen voor de opvang en
huiswerkbegeleiding. Op woensdag is er nog opvang tot 12u30. Kinderen die dan
nog op school zijn, worden naar de opvang Pannebeke gebracht.

Dranken en tussendoortjes
Er wordt enkel water gedronken op school, ook in de eetzaal. Tijdens de
speeltijd van de voormiddag brengt iedereen fruit of groentjes mee. In de
namiddag mag er een gezonde koek gegeten worden.
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Milieu- en afvalbeleid
We gaan ervoor om dit jaar de afvalberg te minimaliseren. En daarbij
rekenen we ook een beetje op jullie:
- Herbruikbare flessen of drinkbekers meebrengen. Wegwerpflessen gaan
weer terug mee in de boekentas.
- Fruit of groentjes in een plastic doosje MET NAAM. Geen folie gebruiken
a.u.b., dat is zeer slecht voor het milieu.
- Koekjes zoveel mogelijk in een doosje zonder papier/plastic. Afzonderlijk
verpakte koekjes zijn duurder en brengen meer afval met zich mee.
Rookverbod
Op het schooldomein geldt vanaf 1/09/2018 een permanent rookverbod. Dit
slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten.
Parkeren
Gelieve enkel op de parking te rijden en niet voorbij verbodsborden en
wandelzones. Staat de parking vol? Ga dan niet dubbel parkeren. Dit brengt
eventuele voetgangers/fietsers in gevaar en bemoeilijkt het wegrijden.
Brieven via Smartschool
Vanaf oktober communiceren wij enkel nog via Smartschool. Er worden
geen brieven meer op papier meegegeven. Meer info krijgt u via een
afzonderlijke brief met toegangscodes.
Bedankt voor uw medewerking. We maken er samen een fantastisch
schooljaar van!
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