WEEKBRIEF 8/9/2018

INHOUD :

- zwemmen
- open monumenten dag
- vergadering oudercomité
- aanvraag studietoelage
- klusjesdag
- materiaal markeren

Zwemmen voor L4A, L4B, L5, L6
Dit schooljaar gaan de zwemlessen door in het zwembad van Heist-op-den Berg (Lostraat) op
maandagvoormiddag.
Open monumentendag
Op maandag 10 september brengen onze leerlingen van het 3de leerjaar een bezoekje aan heemkring 't Molenijzer
waar ze een rondleiding krijgen en mogen spelen met oude volksspelen.
Leerlingen van L5 en L6 nemen deel aan een wandeling ‘ de Klokkenroof’. Dit in het kader van open
monumentendag.
Vergadering oudercomité
De volgende vergadering van het oudercomité gaat door op dinsdag 11 september om 19u30 in de leraarskamer
van de school.
Alle ouders zijn welkom op deze vergadering. Aanwezigheid op deze vergadering leidt niet tot een vast
engagement of eender welke verplichting. Het oudercomité is steeds op zoek naar nieuwe medewerkers en "meedenkers". Ook een eenmalige hulp wordt ten zeerste geapprecieerd!
Aanvraag studietoelage
Op het kastje aan het kantoor van de directeur liggen de documenten voor het aanvragen van een studietoelage.
Deze mogen meegenomen worden. Het OCMW is steeds bereid te helpen bij het invullen van de formulieren.
Aanvragen kunnen ook online ingediend worden. Dit zorgt voor een veel snellere verwerking van het dossier. De
overheid laat ook weten dat de aanvragen voor een studietoelage vereenvoudigd werden.
Materiaal markeren
Gelieve alle doosjes (voor koeken, fruit en boterhammen) en flesjes alsook het turngerief te voorzien van de naam
van de leerling. Zo kunnen we dit bij verlies snel terug bezorgen aan het betreffende kind.
Klusjesdag
Op zaterdag 15 september tussen 8u30 en 13u organiseren we onze eerste klusjesdag van dit schooljaar. Wij zijn
vooral op zoek naar enkele sterke papa’s om het tuinhuisje in elkaar te zetten, wat grond aan te vullen rond de
speeltuigen, wat snoeiwerk. Het eetklaasje van juf Jessie en juf Anja wacht op een laagje verf. We zijn heel
dankbaar voor alle hulp! Hopelijk tot dan!

Vergeet niet onze website www.alicenahonschool.be te bezoeken. Daar vinden jullie o.a. de
weekkalender met de info over de activiteiten.

