Info
Start schooljaar 2018– 2019
Het schooljaar 2018 – 2019 start op maandag 3 september 2018
om 8.40 uur

Informatieavond 2018 -2019
Bij het einde van dit schooljaar kunnen we alvast de volgende
datums meegeven:
10.09.2018:
infoavond kleuterschool
19.00 uur
11.09.2018:
infoavond 3de leerjaar
19.30 uur
de
11.09.2018:
infoavond 5 leerjaar
19.30 uur
12.09.2018:
infoavond 1ste leerjaar
18 uur
12.09.2018:
infoavond 2de leerjaar
19.30 uur
Zo kunnen ouders deze data nu reeds opnemen in hun planning.

Mailadressen
Op de volgende mail adressen kan je ons bereiken:
kleuters1@schoolvarenwinkel.be
kleuters2@schoolvarenwinkel.be
eerstegraad@schoolvarenwinkel.be
tweedegraad@schoolvarenwinkel.be
derdegraad@schoolvarenwinkel.be
juf.tessa@outlook.com

->
->
->
->
->
->

juf Marleen/Marian
juf Annelies Corten
juf Annelies Broos
juf Ilse
juf Yvette/Silke
juf Tessa

Dank U wel - Dank U wel - Dank U wel !
Voor uw vertrouwen in onze school – voor uw begrip, wanneer iets
fout ging – voor alle aanmoedigingen – voor de lieve attenties –
voor uw steun…voor de helpende handen …
Maar vooral voor uw “positieve ingesteldheid” t.a.v. onze school!

Schoolfeest
Het was op 3 juni weer een gezellig samenzijn. Alle kinderen
hebben mooie dansjes gebracht en vele mensen waren héél
tevreden! En ook het mooie weer zat ons mee … kortom, weer een
geslaagd schoolfeest!
We willen iedereen nogmaals bedanken voor de steun en een
speciale “dank-je-wel” voor alle “helpende handen”!

Contact met de directie
De directie zal in de school te Bergom bereikbaar blijven t/m vrijdag
6 juli, dit tussen 9 uur en 12 uur en 13 uur en 15 uur. U kunt altijd
telefonisch, schriftelijk of via e-mail een bericht achterlaten.
Vanaf maandag 20 augustus 2018 kunt u terug in de school
(Bergom) terecht, enkel in de voormiddag tussen 9 en 12 uur of na
afspraak.
Tel. school Bergom: 014/54 73 93 of
basisschool.bergom@telenet.be
Tel. school Varenwinkel 014/54 66 23

Wijzigingen van leerkrachten volgend schooljaar?
Er zijn een aantal leerkrachten die deeltijds een verlofstelsel
hebben aangevraagd of die omwille van andere omstandigheden
volgend schooljaar moeten wijzigen van klas.
In onze school zullen volgende leerkrachten staan:
Juf Marleen gaat halftijds werken in het 1ste kleuterklasje.
Juf Marleen zal halftijds vervangen worden door Juf Marian
Juf Annelies Corten zal instaan voor de oudste kleutergroep.
De extra uren “zorg” worden gegeven door juf Marian.
Voor bewegingsopvoeding blijft juf Margot verantwoordelijk.
Ook juf Elly, onze kinderverzorgster blijft extra ondersteuning
bieden aan de jongste kleuters.
- Meester Jo heeft een voltijdse functie aangenomen in Geel.
Hij zal voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school
vervangen worden door meester Gilles.
- De extra ondersteuningsuren zorg die juf Daisy gaf ( nu door juf
Valerie) zullen volgend jaar gegeven worden door juf Silke Philips
-

Er zullen dus in de lagere school twee nieuwe gezichten
tewerkgesteld worden.
Door deze informatie nu al mee te delen, hopen we dat alle ouders
met een gerust hart de vakantie kunnen ingaan.
Zo weten jullie welke leerkrachten onze kinderen mogen
verwachten op maandag 3 september !

Schooltoelagen 2018-2019 ?
Misschien hebt u er ook recht op…
Op de website www.schooltoelagen.be vindt u hierover meer
informatie of bel gratis 1700
U kunt de schooltoelagen voor schooljaar 2018-2019 al aanvragen
vanaf 1 augustus 2018 en dit tot en met 1 juni 2019.

Onze kinderen kregen mee…
 Briefje met facultatieve vrije dagen en pedagogische
studiedagen 2018 - 2019
 Overzicht en verantwoording van alle kosten binnen het
maximumfactuur voor dit schooljaar.
 Factuur schoolonkosten : slotrekening schooljaar 2017-2018
Voor de mensen die nog geen provisie betaalden, mensen die
extra kosten gemaakt hebben of voor onze “instappertjes
(nieuwe kleutertjes), gelieve dit factuur binnen de veertien
dagen te vereffenen a.u.b.
 Provisie voor het volgende schooljaar 2018-2019
Opgelet !! Er zit een rekening ingesloten, te betalen vóór
1 september 2018 = provisie voor schooljaar 2018-2019 !!!
Meer informatie hierover vindt u in ons schoolreglement.
 Verdeling kleuterklasjes voor 2018-2019
 Aanpassingen schoolreglement 2018-2019
Vergeet het document niet te ondertekenen en terug te
bezorgen aan onze school vóór vrijdag 29 juni 2018
 Vakantiekalenders
 Allerlei info van externen

Vakantie
Twee maanden,
net geen negen weken.
62 dagen, 1488 uren,
89 280 minuten,
5 356 800 seconden.
Vakantie dus.
Grote vakantie.
Genieten, zingen en dansen.
Je laten verrassen
en je op sleeptouw
laten nemen.
Mee fladderen met de vlinder,
de natuur verkennen.
Wegdromen in de wolken..
Leve de vakantie!

