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3 SEPTEMBER 2018
3 september 2018 De vakantie zit er weer op. Twee maanden hebben we kunnen
genieten van zalig zomerweer. Maar ook hieraan komt een einde. De school is er weer
helemaal klaar voor om er een fijn jaar van te maken.
Klasmateriaal Alle kinderen van de lagere school krijgen een basispakket met
schoolmateriaal. Het spreekt voor zich dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor
dat gerief en dat verloren of kapot materiaal niet wordt vervangen.
Oudercomité Het oudercomité organiseert samen met de school heel wat activiteiten.
Helpende handen zijn dus vaak meer dan welkom.
Donderdag 13 september om 19 uur houden we een informatieavond voor de ouders.
Wij rekenen op jullie aanwezigheid aangezien er heel wat praktische informatie zal
gegeven worden. Elke leerkracht zorgt voor een beknopte papieren versie van de
informatieavond. Je kan die ook later bij hen bekomen.
Schoolrekening
Op geregelde basis worden de schoolrekeningen meegegeven met de kinderen. We
hanteren een aanvaardbare betalingstermijn, maar vragen wel deze te respecteren.
Wij moeten ook onze leveranciers kunnen betalen. Afwijkende betalingsregelingen
kunnen altijd discreet besproken worden met de directie.
Website
Via de vernieuwde website www.pullaar.be trachten we zoveel mogelijk info mee te
geven. Onder het menubalkje ‘kalender’ kan je alle activiteiten van het schooljaar
terug vinden. Ook de verlofdagen, pedagogische studiedag enz kan je daar opzoeken.
De datum van de 2de pedagogische studiedag is nog niet gekend maar wordt zo snel
mogelijk doorgegeven.
Zwembeurten
Zwemkledij en handdoek horen in een goede zwemzak. We dragen altijd ons fluo-hesje
als we naar het zwembad gaan.
Bijlage
Bij de nieuwsbrief horen invulbrieven. Gelieve deze zo snel mogelijk terug mee naar
school te willen geven.
Ook de 4 ouderattesten voor korte afwezigheden voor leerplichtige kinderen is
bijgevoegd.

Wij wensen jullie een heel fijn schooljaar toe.
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