
Beste ouders,

Hopelijk hebben jullie samen met jullie kind(eren) kunnen genieten van de vakantie. Het zou voor
ons leuk zijn om te horen dat jullie kind al een beetje naar school verlangt. Ook dit jaar staat er het
één en ander te gebeuren. Wij zullen ons best doen om een leerrijke en aangename omgeving
te creëren waar uw kind zich thuis kan voelen.

Hieronder vindt u allerlei informatie ( in telegramstijl ).

SCHRIFTEN EN MAPPEN :
moeten niet gekocht worden, uw kind krijgt alles van ons mee. Schriften blijven netter
als ze voorzien zijn van een kaft en etiket.
De mappen worden niet gekaft enkel van naam voorzien.

KWARTIERLEZEN
Elke dag wordt er een kwartier gelezen in de klas. We hebben een beperkt
aanbod boeken. Een boek van thuis meebrengen, mag ook.

TURNLES
De turnles wordt gegeven door onze turnleerkracht: Meester Martijn.
Benodigdheden : turnpantoffels

turntruitje en turnbroekje van de school
Alle benodigdheden dienen in een turnzak te worden meegebracht, zodoende kunnen
wij alles op school bewaren. Vergeet niet op alles de naam te schrijven.
Indien u geen tijd vindt om de turnspulletjes af te halen, kunnen wij dat regelen nadat
u dat schriftelijk hebt meegedeeld. Het turngerief wordt dan verrekend op de
maandrekening.

ZWEMMEN :
Voorlopig geen zwemmen voor het derde leerjaar.
Zie ook schoolbrochure.

SCHOOLETEN :
Zie brief bijsturing.



STUDIE
Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen in de studie blijven.
Zie brief bijsturing.

AGENDA :
Ook dit jaar krijgen de leerlingen een schoolagenda.
Wij zien deze agenda als werkplanner voor de kinderen en tevens ook als
communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht.
Mogen wij vragen elke avond de schoolagenda te paraferen.
Wat in het groen geschreven staat, is niet verplicht. Meestal zijn dat spullen
die de leerlingen mogen meebrengen.

ALLEEN NAAR HUIS
Willen jullie in de schoolagenda (niet via mail) noteren of uw kind alleen naar
huis mag na schooltijd?
Wanneer dat verandert, noteer dat dan ook.

VERSNAPERINGEN :
Tijdens het speelkwartier 's morgens mogen de leerlingen water
 drinken en/ of fruit eten.

Tijdens het speelkwartier in de namiddag mogen de leerlingen
water drinken en/ of een koek eten.

Gelieve de naam van uw kind op het meegebrachte materiaal te noteren om
vergissingen' te te vermijden.
Graag melden wij nog eens dat wij snoep uit de school weren.

VERJAARDAGEN
We vieren de jarigen in klas met een liedje en …
Een traktaat mogen de leerlingen niet meebrengen. De school zorgt voor een
gratis' versnaperingetje.

ZAKDOEKEN
Een doos met papieren zakdoekjes bij de hand hebben, is een manier om
ziektes te verspreiden tegen te gaan.
Elk zijn eigen doos (met naam)meebrengen,  is een stap in de goede richting.

ONDERWIJSCHEQUES
Zie schoolbrochure.

Ziezo. De lijst is redelijk lang en misschien staat dat wat u juist wou weten er niet bij. Geen nood.
Wij zijn steeds bereid naar uw vragen te luisteren.



Vriendelijke groeten,
juf Sofie
juf Ann

sofievieren@olvovuurtoren.be
annlapere@olvovuurtoren.be


