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3 september 2019
Beste ouders,
Nu het nieuwe schooljaar uit de startblokken is, eventjes wat tijd voor informatie.
Op 2 september 2019 mochten wij 51 kleuters en 157 lagere schoolkinderen verwelkomen.
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Ik wens hen dan ook een boeiend, verrijkend en tof schooljaar toe .

www.immaculatabasisschool.be
Onze mooie website waarop u alle info en foto’s van de dagelijkse schoolwerking kan
terugvinden.

Ter herinnering :
De afdelingen zijn telefonisch te bereiken op volgend Gsm-nummer:
Afdeling Meeuwenlaan (Marktschooltje) :
0497 / 43 37 52
Afdeling Noorddreef (Oosthoekschooltje) :
0499 / 17 33 33
De centrumschool (bureau directeur) op het nummer
058/41 24 00

Een nieuw schooljaar betekent (hoe kan het ook anders) enkele veranderingen.
In de afdeling Ernest d’Arripelaan (centrumschool)
verwelkomen we meester Joost Balduck in het vierde leerjaar A.
Juf Adeline Decock vervangt juf Ann Casier in 5A.
Juf Stefanie Del’Haye is onze nieuwe turnleerkracht naast meester Floris en meester Jens.
In de afdeling Meeuwenlaan (Marktschooltje)
geeft juf Mona Ceron terug les in de derde kleuterklas.
Juf Sharon Chaerel verzorgt ook de bewegingslessen voor alle kleuters op 2 voormiddagen.
In de afdeling Noorddreef (Oosthoekschooltje)
verwelkomen Juf Evy Theuninck en juf Sharon Chaerel de kleuters.
Juf Sharon Chaerel verzorgt ook de bewegingslessen voor alle kleuters op 2 voormiddagen.

Groeipakket
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde
kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en
secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de
schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
Ben je een leerling in het kleuter, lager onderwijs?
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het
vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je
heel wat informatie.
Onze nieuwe schoolbrochure staat straks op de website.
Gelieve deze aandachtig te lezen. Hierin staat heel wat nuttige informatie omtrent de organisatie en de
afspraken die in onze school van toepassing zijn.
Een papieren versie kan op vraag bekomen worden.
We willen u nu reeds uitnodigen op onze oudercontactavond op :
Dinsdag 17 september 2019 om 19.30 uur in de afdeling Meeuwenlaan en Noorddreef
Donderdag 19 september 2019 om 19.30 uur in de centrumafdeling, Ernest d’Arripelaan
Is het bijna jouw verjaardag?
Denk dan even aan onze school afspraken…
Jarig zijn, is voor kinderen steeds een leuke gebeurtenis. De kinderen staan die dag
extra in het zonnetje.
Trakteren mag, maar mag geen verplichting zijn. Om alles voor iedereen haalbaar
houden, vragen we om enkel te trakteren met een stuk fruit of een cake. Taarten,
drankjes en speelgoedjes zijn voor de feestjes thuis. Hetzelfde geldt voor de
snoepzakjes en chips.

Namens het schoolteam,
Een heel boeiend schooljaar.

Jaak Maton & Mieke Geldof
directeur & directeur a.i. basisschool Immaculata
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