1. De weekkalender van 12 januari 2015 tot 16 januari 2015
Maandag 12/01

Dinsdag 13/01
Woensdag 14/01
Donderdag 15/01
Vrijdag 16/01

Speelplaatsverantwoordelijke P
Kleuterthema’s: P/Kl1:Kunstig bezig ; Kl2:De postbode en de telefoon Kl3: De
post
Lager: zwemmen
1e kleuter: medisch schooltoezicht op school (hele dag)
L.O.: L4,L5 en L6
Niveaulezen: 13.15: 1ste leerjaar; 13.40: 2 en 3de leerjaar
Ijsglibberen K2- L2(VM), geen L.O.: bijscholing turnleerkrachten

2. Wat hoort er nog bij de post
- peuter + 1ste kleuter: briefje
- 2e, 3e kl. En 1e lj.: brief i.v.m. ijsglibberen
- 5de en 6de lj.: uitnodiging netbaltornooi Spiere (met inschrijfstrook)
- L1: stagiaire Katrien, inschrijving Eerste Communie, begin nieuw jaar.
- allen: folder activak, Vlaamse gemeenschap
- allen: uitnodiging mosselfeest (met inschrijfstrook)
- voor de oudste kleuters/leerlingen Rollegemnaars, een affiche van het mosselfeest..
- oudsten: uitnodiging spaghetti-avond CHIRO Tandem Rollegem
- oudsten: Spetterende Kampen, jongeren vakanties 2015
- oudsten: folder Kindermuzefestival Kortrijk (krokusvakantie)
- allen : rekening december
3. Korte berichten
•

•
•
•

Belangrijk !!!! Wijziging wetgeving inschrijven voorrangsbeleid !!!
Kinderen die geboren zijn in 2013 en al een broertje of zusje hebben op onze school, mogen
inschrijven op school tussen 02 februari en 13 februari om voorrang te genieten op andere in te
schrijven kinderen. De kinderen hoeven geen 2,5 jaar te zijn (dit is nieuw).
Geen brief ontvangen? Kom gerust binnen in het bureel voor meer uitleg.
Juf Mieke is afwezig tot de krokusvakantie. Ze herstelt van een kleine chirurgische ingreep. Zij
wordt vervangen door juf Valerie.
We leven mee met juf Joyca van de derde kleuterklas. Haar opa waar ze een nauwe familiale
band mee onderhield, is op Nieuwjaarsdag overleden.
Er staan nog heel wat taartschalen op de kast nabij het bureel. Ze werden gebruikt voor het
grootouderfeest of voor de rapportavond. Alvast bedankt voor de milde steun.

