WEEKBRIEF 14/12/2018

INHOUD :

Herinneringen:

Herinneringen
Kijkdag nieuwe peuters
Overstap van K0 naar K1
Onderwijsbeurs L5 en L6
Openingsuren CLB tijdens de kerstvakantie
Verloren voorwerpen

* 19/12/2018: Kijkdag nieuwe kleuters
* 07/01/2019: Instapdag kleuters
* 17/01/2019: Rapport 2; Oudercontact (lagere school)
* 26/01/2019: Infodag nieuwe inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Bedankt
voor alle hulp met de
KERSTMARKT
Deze school

zijn vrijwilligers

Kijkdag nieuwe peuters
Juf Jessie stelt haar klasje open voor alle kindjes die op 7 januari 2019 voor het eerst naar school komen. De
kindjes en hun ouders zijn welkom op woensdag 19 december tussen 9u00 en 12u00. Ze kunnen dan even
komen meespelen met de andere kindjes van de klas. Op deze manier zal de klas- en schoolomgeving
mogelijk wat minder vreemd aanvoelen op de eerste schooldag. Het is wel de bedoeling dat de ouders bij hun
kindje blijven die voormiddag! Het deelnemen aan deze kijkdag is uiteraard volledig vrijblijvend.
Overstap van K0 naar K1
Enkele kleuters uit K0 zullen na de kerstvakantie overstappen naar K1, de groep van hun leeftijdsgenootjes.
De kinderen op wie dit van toepassing is, krijgen een brief mee, met meer toelichting omtrent deze overstap.
Onderwijsbeurs L5 en L6
Om ouders en kinderen te helpen in de zoektocht naar een geschikte secundaire school voor volgend jaar of
het jaar daarna, organiseren de verschillende onderwijsnetten en scholen uit de ruime omgeving van
Mechelen de “onderwijsbeurs”. Deze vindt plaats in Technopolis te Mechelen op woensdag 27 februari 2019
van 14u tot 19u30. Ouders en kinderen krijgen daar de gelegenheid om directeurs, leerkrachten,
leerlingbegeleiders, coördinatoren enz. uit de secundaire scholen te spreken en informatie te verzamelen over
het studieaanbod, de werking en de visie van de scholen.
Openingsuren CLB tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zal enkel de hoofdzetel te Mechelen geopend zijn op de volgende dagen:
3 en 4 januari van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
Voor algemene inlichtingen kan u ook terecht op de website: http://www.clb9mechelen.be/
Augustijnenstraat 80
2800 Mechelen
Tel: 015 / 45 32 32
Verloren voorwerpen
We hebben weer een hele collectie brood- en koekendozen, mutsen, sjaals en truien verzameld.
Aan ouders, grootouders en kinderen vragen we om eens goed rond te kijken en de eigen spullen eruit te
halen (de bakken staan in de speelzaal van de lagere school).

