Mededelingen lager 3 september 2018
Pantoffels
Ter herinnering: in de klassen worden geen schoenen gedragen. Denk er aan om
pantoffels mee te geven met uw kind.
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.
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. Afzonderlijk verpakte koekjes zijn duurder en
brengen meer afval met zich mee.
Op tijd naar school
De bel gaat om 8u30. We verwachten alle kinderen dan op school om samen in de rij
naar de klas te gaan en zo snel mogelijk de les te beginnen. Wie te laat komt, mist
belangrijke instructies en/of stoort de les.
Rookverbod
Op het schooldomein geldt vanaf 1/09/2018 een permanent rookverbod. Dit slaat op
alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten (e-sigaret, Shisha-pen,
heatsticks)
Prijzen opvang
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Wegens stijgende personeelskosten moeten wij vanaf heden € 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.
Map voor groeirapport en talentenportfolio
De rapporten worden uitgebreid dit schooljaar en zullen gedurende 6 jaar opgebouwd
worden. Daarom willen we werken met een personaliseerbare map die 6 jaar mee
‘reist’ met uw kind. Op elk rapportmoment krijgt uw kind de map mee naar huis om in
te kijken. Na 6 jaar heeft u dan een overzicht van wat uw kind doorheen de lagere
school heeft geleerd.
Deze mappen kopen wij zelf aan (wij krijgen korting door bestelling in bulk) en rekenen
daarvoor € 2,50 aan via facturatie.
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.
School-T-shirts
Spiksplinternieuwe, flashy-groene t-shirts met het nieuwe logo zijn te verkrijgen in het
secretariaat aan € 10 (via facturatie). De shirts worden ook gedragen tijdens uitstappen,
zodat we duidelijk zien wie in onze groep zit en wie van een andere school is.
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!
Met vriendelijke groeten
Team Pannebeke – STEMpel
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