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Onderwerp: Enkele praktische afspraken einde schooljaar 2017 -2018 en begin
schooljaar 2018 -2019

Aan de ouders van onze kleuters en lagerschoolkinderen Staakte

Beste ouders,
De vakantie is niet meer zo ver weg… Daarom willen we jullie enkele praktische afspraken
meegeven:



Er worden warme maaltijden geserveerd tot en met dinsdag 26 juni.



Er is avondstudie tot en met donderdag 28 juni en ochtendopvang tot en met
vrijdag 29 juni.



De vakantie begint op vrijdagmiddag 29 juni om 12u00! Gelieve uw kinderen tijdig
op te halen, er is geen opvang voorzien op school en er is geen opvang via
Patjoepelke na school.



Voor de oudercontacten kleuters ontvangen jullie een afzonderlijke brief.



Voor de oudercontacten lager op woensdagavond 27 juni en op vrijdagnamiddag
29 juni ontvangen jullie ook een uitnodiging.



De factuur van de maand juni wordt in juli per post verzonden.



De school is terug open vanaf maandag 27 augustus van 8u00 tot 16u30 (niet op
woensdagnamiddag).



De school werkt ook samen met de buitenschoolse kinderopvang ‘Patjoepelke’. Op
woensdagnamiddag, vrije dagen en tijdens vakantieperiodes kunnen de kinderen
terecht in de ‘Buitenschoolse Opvang’, Hoogstraat 51, 9160 Lokeren. Voor meer
inlichtingen gelieve contact op te nemen met ‘Patjoepelke’. (tel. 09/279 58 24).

Hoogstraat 192, 9160 Lokeren



De voorschoolse opvang van Patjoepelke werkt niet op maandag 3 september, de
leerkrachten voorzien dan opvang vanaf 7u45 in het oude schoolgebouw. De
naschoolse opvang tot 18u30 gaat wel door.



Er is vanaf 4 september elke dag voorschoolse opvang door Patjoepelke vanaf 7u00
en naschoolse opvang tot 18u30 in het oude schoolgebouw. Op
woensdagnamiddag gaan de kinderen voor de naschoolse opvang mee met de bus
van Patjoepelke naar de Hoogstraat 51. Alleen de kinderen die ingeschreven zijn bij
Patjoepelke kunnen gebruik maken van de opvang.



De lessen starten op maandag 3 september om 8u25 stipt, het is dan een hele dag
school.



Er worden op maandag 3 september geen warme maaltijden voorzien.

Vanaf dinsdag 3 september kunnen de kinderen warm blijven eten (doorgeven aan de
leerkracht op maandag 3 september).


De naschoolse Franse les voor het 5de en 6de leerjaar start op donderdag 6
september. De Franse les sluit aan bij de lessen om 15u20 en eindigt om 15u50.



De infoavond zal dit jaar doorgaan op donderdag 30 augustus. Wij verwachten alle
ouders met hun kinderen die avond op school voor een bezoek aan hun klas.
Uitnodiging en uurregeling hiervoor volgt later.



Vanaf donderdag 30 augustus hangen de klaslijsten op aan het secretariaat.



Lokale verlofdagen schooljaar 2018 -2019: maandag 1 oktober 2018 en vrijdag 17
mei 2019.



Pedagogische studiedagen: vrijdag 19 oktober 2018 en woensdag 6 februari 2019.



Wij hebben een grote verzameling verloren voorwerpen.

Deze kunnen afgehaald worden op school tot het einde van dit schooljaar.
Na 29 juni schenken wij alles aan een goed doel.

Wij wensen iedereen alvast een deugddoende vakantie en tot maandag 3 september.
De directie en het volledige schoolteam.

Hoogstraat 192, 9160 Lokeren

