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Aartrijke, 8 juni 2018
Beste ouders
Enkele belangrijke mededelingen einde schooljaar.










In de lagere afdeling zijn de proeven volop in voorbereiding of reeds aan de gang.
Een positieve ondersteuning en voldoende nachtrust zijn heel belangrijk.
Veel succes aan allen!
Op het einde van het schooljaar is een oudercontact voorzien. Dit gaat door op
dinsdag 26 juni en/of op woensdag 27 juni. Een uitnodiging per klas wordt nog
meegegeven met uw kind. Alle ouders kunnen een gesprek aanvragen, alle
leerkrachten van de lagere school, zorgcoördinator en directie zijn ter beschikking.
We starten het nieuwe schooljaar op maandag 3 september 2018. Het ‘warm
onthaal’ is voorzien op donderdag 30 augustus 2018 van 16u30 tot 18u30.
Het Vormsel gaat door op zaterdag 25 mei om 17 uur.
De Eerste Communie gaat door op zondag 28 april 2019 om 10u.30.
Lokale vrije dagen: maandag 4 februari 2018 en maandag 29 april (na de Eerste
Communie).
Meer planning krijgt u verder via de nieuwe website waar u de jaarkalender zal
kunnen raadplegen. Alle gekende data zullen telkens worden aangevuld. Op het
einde van het schooljaar ontvangt u ook een overzicht met de belangrijkste data.

De verdeling van de kinderen is voor ouders een grote bezorgdheid. Dit is ook voor
de leerkrachten en de schoolorganisatie zelf uiteraard een belangrijke materie. De
verdeling van de kinderen gebeurt dan ook in grondig overleg tussen directie,
zorgcoördinatoren en leerkrachten, en dit volgens een aantal criteria. Om goede
klasgroepen te organiseren worden de klasgroepen (kleuter en lager) elk jaar
opnieuw samengesteld. We proberen telkens evenwichtige klasgroepen samen te
stellen en we houden rekening met verschillende factoren: de grootte van de
klasgroep, de sterkte van de klasgroep, het sociaal gedrag van de kinderen, de
talenten van de kinderen, het geslacht van de kinderen, de vrienden van de kinderen.
Een goede verdeling is natuurlijk een goede vertrekbasis voor een vlot werkjaar.
Soms voeren ouders argumenten aan (geen aanvragen omwille van vriendjes van de kinderen of
voorkeur voor de leerkracht) die een verdeling kunnen beïnvloeden. Een herverdeling kan
enkel als daar een grondige reden voor is.
Mag ik vragen dat zulke uitzonderlijke meldingen enkel via mij zouden gebeuren ten
laatste tegen vrijdag 15 juni 2018? Dan kunnen we dit samen persoonlijk bespreken.

Op het einde van het schooljaar wordt de nieuwe klasverdeling meegedeeld op
maandag 25 juni. De kinderen zullen in de namiddag kennismaken met hun nieuwe
klas. Ze krijgen dan ook een brief mee met hun nieuwe klas voor komend schooljaar.
Die verdeling is definitief.

Planning laatste week:
vrijdag 15 juni

afhalen wafeltjes Bedankt voor de steun!

zondag 24 juni

schoolfeest ‘de

Fonkel tropical’

13 uur: opening schoolfeest
14 uur: optreden van alle kinderen
aansluitend: Kinderacademie en spelletjesplein, drank –en eetgelegenheden
Voorstelling nieuw logo, nieuwe website

maandag 25 juni

kennismakingsmoment met de nieuwe klas, brief nieuwe klas
wordt meegegeven

dinsdag 26 juni

5de leerjaar op uitstap naar Beisbroek met de fiets

woensdag 27 juni

16 uur – 20 uur
19 uur
kleutersportdag

oudercontact lagere school
Exodus 6de leerjaar

13u30 – 15u30
Inschrijving Kunstacademie Zedelgem
15 uur – 20 uur
oudercontact
donderdag 28 juni Indien u niet kan komen naar het oudercontact, dan wordt het
rapport meegegeven met uw kind.
Schommelmoment derde kleuter – eerste leerjaar: picknick en zoektocht

vrijdag 29 juni

maandafsluiter juni en eucharistieviering in de kerk
Einde school om 11u50 (geen maaltijden en opvang meer)

Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij mij.
Met vriendelijke groeten,
Marjolijn

We wensen iedereen een fonkelend einde van het
schooljaar toe!
team de Fonkel

