NIEUWSBRIEF EIND SEPT. 2018

Beste ouders,
Deze nieuwsbrief bevat 2 afzonderlijke bijlages

Info rond de prijzen op school, de begroting bij de maximumfactuur

Info i.v.m. naschoolse lessen vanaf 15 aug. tot eind jan.
Hieronder toch nog wat informatie.

WIJZIGINGEN INFOBROCHURE



Fietsen mag op de toegangsweg van de Sint-Arnolduslaan tot aan het hellend vlak. Graag
vanaf dan naast de fiets stappen.
Het rechtstreekse telefoonnummer van de Paddenstoel is 050 32 72 28
Het secretariaat van de Paddenstoel is te bereiken via 050 32 72 27

KALENDER SCHOOLJAAR: AANGEVULD!!!










Voorleesavond en boekenbeurs: Dinsdag (na school) 20 nov. 2018
Infodag: Zaterdag 27 april 2019, 9.30 u. – 12 u.
Inhuldiging vergroende kleuterspeelplaats: zaterdag 27 april 2019 (voor de fuif van de
ouderraad)
Schoolfeest: zaterdag(namiddag en –avond) 18 mei 2019
Club 250, onze ouderraad organiseert:
o Parents Kickoff: vrijdag 12 okt. om 19.30 u.
o Halloween avondtocht: zaterdag 27 okt., 16 u.
o Quiz: zaterdag 19 jan 2019
o Fuif georganiseerd door Club 250, de ouderraad: zaterdag 27 april
o Uitwuiven: zondag 23 juni 2019
Vrije dagen en vakanties schooljaar 2018-2019
o Pedagogische studiedag: vrijdag 28 sept. 2018
o Vrije dag: maandag 1 okt. 2018
o Herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 4 november 2018
o Kerstvakantie: van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
o Vrije dag: Vrijdag 8 feb. 2019
o Krokusvakantie: van 2 tot en met 10 maart 2019
o Paasvakantie: van 6 tot en met 22 april 2019
o Vrije dag: Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
o Pedagogische studiedag: woensdag 29 mei 2019
o Vrije dagen: Donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei 2019
Eerste Communie en Vormsel 2019
o Vormsel: Zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 (=weekend van Pinksteren)
o Eerste Communie: 1 en 2 juni 2019
o Alle info op www.emmausparochie.be (bij ‘vieringen’)

TWEE ACTIES DIE VERDER LOPEN


Dopjesactie: Een opleiding van een hond om een trouwe partner van een blinde te
worden, kost snel 25000 euro. Door dopjes in te zamelen (voor recyclage) kunnen we hier
een steentje bijdragen.
Aan de rode zetel staat een grote, rode inzamelton. Daarin kunnen de dopjes gedeponeerd
worden. Helpen jullie verder verzamelen?? Dankjewel.



Batterijen: Lege batterijen mogen nog steeds gedeponeerd worden in de verzamelton in
de witte kast bij L5. We kunnen ze inruilen voor ballen. Win-win, dus;-)

VOOR WIE HET FINANCIEEL MOEILIJKER HEEFT




Onderwijschecques:
Het OCMW wil kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug geven bij de aankoop van
materiaal of de deelname aan schoolactiviteiten. Dit schooljaar werken ze met een nieuw
systeem, waarbij je geen papieren cheques meer hoeft te kopen. Je kan op het secretariaat
een folder met alle info en invul- en kleefstrook vragen.
Met het klevertje van je ziekenkas kunnen ze in het OCMW zien of je recht hebt op
onderwijscheques. Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW de rest met de school. Je
hoeft zelf geen papieren onderwijscheques meer aan te kopen. Bij een goedkeuring ontvang
je jaarlijks een korting van € 48 op de schoolfactuur van je kleuter(s). De korting voor de
kind(eren) in de lagere school bedraagt € 72. Voor verdere vragen kan je steeds in het
secretariaat terecht of kan je contact opnemen met ‘De Opvoedingswinkel’ in het ‘Huis van
de Bruggeling’ Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
School –en studietoelagen:
o Ouders kunnen voor schoolgaande kinderen een school- of studietoelage aanvragen.
Meer info vind je op www.studietoelagen.be of op het telefoonnummer 1700.
o Wie graag een folder / invulformulier meekrijgt naar huis, kan dat formulier komen
halen bij Anne of op het secretariaat.

Vriendelijke groet
Anne Dierickx, directeur
& team

