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Mededelingen september 2019

De Veldschool,
natuurlijk!
Dag allemaal

De vakantie zit er op, de batterijen zijn
opgeladen! We startten gisteren
natuurlijk weer met volle moed aan weer
maar eens een nieuw schooljaar! Bij de
aftrap zijn er wat mededelingen omtrent
‘veranderingen’ én zaken die onveranderd
blijven, maar misschien best toch eens
herhaald worden.

Water, water, water…
Op school wordt er enkel water
gedronken.

Tussendoortjes

Tijdens de speeltijd van de voormiddag wordt er fruit gegeten, in de namiddag
fruit of een koek. Hou het simpel!

Geen abonnementen

Er worden via de school géén abonnementen besteld. De kinderen van het lager
krijgen hun tijdschrift van Averbode via de klastitularis en dat wordt betaald
door de school. Andere tijdschriften zijn zelf te bestellen.

Busje komt zo

Het gebruik van het busje (schoolzwemmen, uitstapjes,…) bedraagt ook dit
schooljaar 1,50 € per busrit.

Opvang op woensdag gratis tot 12.00 uur – daarna betalend….

Op woensdagmiddag is er opvang door juffrouw Marieke van 11.45 tot 12.00 uur.
Vanaf dat moment begint de opvang!
Op andere dagen is er gratis opvang door de leerkrachten van 8.15 – 8.40 uur en
vanaf 15.30 tot 16.00 uur (vrijdag 15.00 tot 15.30 uur).
Hou je aan de afspraken en respecteer het reglement van de opvang.

Luizenalert

Na de kampen, na de vakantie,…. zijn ze er
weer: de luizen! Gelieve de haardos van uw
kind(eren) zeker na te zien en bij besmetting
de haren te behandelen…..

Prijzen warme maaltijd – soep
Soep:
Maaltijd kleuter
Maaltijd L1L2
Maaltijd L3L4L5L6

€ 0,35
€ 2,25
€ 2,65
€ 2,85

Infomomenten in het lager
Leerjaar 2:
Leerjaar 56:
Leerjaar 1:
Leerjaar 34:

dinsdag 10 september om 19 uur
donderdag 12 september om 19.30 uur
donderdag 19 september om 18 uur
donderdag 19 september om 18 uur

Veldcross zaterdag 28 september
Opslagplaats gezocht voor onze tenten
Met de Vriendenkring kochten we ooit drie tenten
die we jarenlang stockeerden bij Kristof en
Cathérine De Buck. Waarvoor dank! Nu hun zoon
Victor naar het middelbaar trok, zoeken we voor
die tenten een nieuwe opslagplaats.

