NIEUWSBRIEF 13 JUNI 2019
“De prachtigheid
van de gewoonheid”
-Dirk De Wachter
Beste ouders,
Het einde van het schooljaar is in zicht. In deze nieuwsbrief vind je nog wat informatie.
Bij deze willen we graag alle (groot)ouders bedanken die het voorbije jaar concreet meehielpen aan
een of ander project: leesouders, zwemouders, chauffeurs en begeleiders bij uitstappen, taak binnen
de ouderraad, knutselouders, hulp aan het vergroeningsproject van de kleuterspeelplaats, hulp bij
een (wero-)thema, compostmeester… en zoveel meer.
Ook van de vele open en eerlijke ‘gesprekken’ tussendoor genoten we!!
Jullie positieve samenwerking ervaren wij als een hart onder de riem. Van harte dank!

BEVRAGING OUDERS
Een bevraging leerde ons dat heel wat ouders toch liever wilden dat er een omheining aan de
speelplaats van het lager zou komen. Die is zo goed als klaar…

DE PADDENSTOEL: NIEUWE INSCHRIJVINGSPROCEDURE
De Paddenstoel, de buitenschoolse opvang waar we mee samenwerken, liet ons weten dat er een
nieuwe inschrijvingsprocedure is.







Als er ouders hun kind willen inschrijven, dan moeten ze een afspraak maken voor een
infomoment. Dit kan telefonisch (050 32 72 24) of per mail (ibo@deblauwelelie.be).
De mogelijke infomomenten waarvoor een afspraak kan gemaakt worden zijn:
o Maandagmorgen 17/06 om 9 u., 10 u., of 11 u.
o Dinsdagnamiddag 18/06 om 16 u., 17 u. of 18 u.
o Woensdag 10/07 om 10 u., 11 u., 13 u., 14 u., 15 u. of 16 u.
o Woensdag 17/07 om 10 u., 11 u., 13 u., 14 u., 15 u. of 16 u.
o Woensdag 21/08 om 10 u., 11 u., 13 u., 14 u., 15 u. of 16 u.
Alle volgende infomomenten kun je terugvinden op de website www.deblauwelelie.be
of vernemen door telefonisch contact op te nemen met de Paddenstoel.
Bij interesse voor opvang tijdens het schooljaar: Het infomoment moet minstens 2 weken
voor de eerste opvangdag plaatsvinden.
Bij interesse voor opvang tijdens de vakantie: Het infomoment moet 3 maanden voor het
begin van de vakantie plaatsvinden.
Het is dus noodzakelijk om tijdig contact te nemen voor een afspraak.
Een infomoment bijwonen is de voorwaarde om te kunnen inschrijven!

VAKANTIE





Op onze school worden kampjes voor kleuters + eerste en tweede leerjaar georganiseerd
door vzw Basics. Inschrijven kan via de site www.vzwbasics.be
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Paddenstoel, Sint-Arnolduslaan 26, 8200
Brugge. Reserveren via 050 37 58 72.
Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Kakelbont, Oudekerkstraat 23, 8200 Brugge.
Reserveren via 050 388 884 of 050 38 88 84
Kwibus:
de
vakantiewerking
van
de
jeugddienst
van
stad
Brugge!
Zie
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus

AFSCHEID LEERLINGEN ZESDE LEERJAAR
Zestien leerlingen verlaten onze school. Een nieuw hoofdstuk lonkt.
We komen samen met onze zesdeklassers en hun ouders om te toosten op wat voorbij is en om te
klinken op wat komt. Dit gaat door op donderdag 27 juni om 19.45 u. in de turnzaal: voor de
leerlingen, hun ouders en alle schoolmedewerkers.

OUDERCONTACT
Binnenkort krijg je de uitnodiging voor het oudercontact van P/K1 t.e.m. L5. Dat gaat door op
dinsdag 25 juni. Enkele klassen zullen het oudercontact echter op 2 dagen organiseren.
Je zal weer via een doodle kunnen intekenen.

CLUB 250, ONZE OUDERRAAD




Zin om lid te worden van het bestuur? Of bereid om een werkgroep te helpen trekken? Laat
het tegen 16 juni weten aan iemand van de ouderraad!
Meer info https://club250.be/2019/06/05/hoi-hoi-hoi/
Algemene vergadering: dinsdag 18 juni om 20 u.
Op zondag 23 juni wuiven we het schooljaar in stijl uit. Schrijf je snel in voor deze activiteit
(picknick en veel meer!): https://club250.be/picknick/

OVERZICHT VAN DE LAATSTE SCHOOLWEEK




Uitstappen:
Veel klassen (lager) gaan nog op uitstap. Hiervoor krijg je afzonderlijke info van de
leerkracht.
Studie en opvang: In de laatste schoolweek is er geen studie, enkel opvang. De leerlingen
van het lager blijven, zoals bij de studie, afzonderlijk tot 17.05 u.
Daarna gaan ze naar de opvangklas.
Maaltijden:
o Via een inschrijvingsblad kun je laten weten of je kind al dan niet warme maaltijd op
school eet. We moeten de aantallen doorgeven aan het cateringsbedrijf.
o Moet je kind onverwacht toch blijven eten, dan kan dat enkel nog met eigen
lunchpakket. Geef dan gepast geld mee a.u.b. (1,37 euro)

LAATSTE SCHOOLDAG: VRIJDAG 28 JUNI



De lessen eindigen om 11.40 u. We voorzien opvang tot 12.15 u. Op school worden geen
maaltijden meer aangeboden.
De Paddenstoel is open tot 19 u. (voor de kinderen die ingeschreven zijn).

LAATSTE SCHOOLREKENING
De laatste schoolrekening (juni) wordt in de eerste week van juli gemaild.
We vragen uitdrukkelijk om de rekeningen telkens binnen de 10 werkdagen te betalen.
Enkele ouders hebben ook vorige rekeningen nog niet betaald. Graag voor eind juni in orde brengen
… of contact opnemen met de directeur (langskomen, telefonisch).

ORGANISATIE KLASSEN VOLGEND JAAR
Volgende week bezorgen we meer info over de organisatie van de klassen volgend schooljaar.
Bij welke juf of meester je kind terecht komt, wordt ook tijdens het oudercontact meegedeeld. Als
je niet aanwezig kan zijn op het oudercontact, laten we het via de agenda (lager) of het schriftje
(kleuter) weten.

KENNISMAKING MET DE NIEUWE LEERKRACHT
We nodigen alle kinderen en ouders uit om even langs te komen bij de nieuwe leerkracht: donderdag
29 aug. tussen 17 u. en 18.30 u.
Vriendelijke groet
Anne & team

