WISTJEDATJE

3 SEPTEMBER 2019

2 september 2019 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.
Woensdag 11 september Om 19 uur houden we een informatieavond voor de
ouders. (niet voor de kinderen) Wij rekenen op jullie aanwezigheid aangezien er
heel wat praktische informatie zal gegeven worden zowel op school – en
klasniveau.
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 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.
Zwembeurten Zwemkledij en handdoek horen in een goede zwemzak. We dragen
altijd ons fluo-hesje als we naar het zwembad gaan. De zwembeurten staan ook
op de website vermeld.
Bijlage Bij de nieuwsbrief horen andere brieven. Gelieve deze zo snel mogelijk
ingevuld terug mee naar school te willen geven. Ook de 4 ouderattesten voor
korte afwezigheden voor leerplichtige kinderen zijn bijgevoegd.
2de leerjaar Wegens een verlofstelsel van juf Elyne, zullen de lessen WO op
maandag- en dinsdagnamiddag gegeven worden door juf Sharon. Daardoor
zitten de kleuters van juf Anja en Sharon op die momenten samen in 1 klas.
Snoep en frisdrank Op school snoepen we niet en drinken we alleen water. Op
maandag is het fruitdag en eten we fruit ipv een koek tijdens de speeltijd.

Wij wensen jullie een heel fijn schooljaar toe.
Directie, leerkrachten en personeel Pullaar

BELANGRIJKE DATA
19/09/2019:

Meester op de fiets voor de lagere school

20/09/2019:

Meester op de fiets voor de lagere school (deel 2)

30/09/2019:

Pedagogische studiedag voor de leerkrachten: VRIJAF voor de kinderen

09/10/2019:

Schoolfotograaf

24/10/2019:

kijkmoment nieuwe instappertjes

26/10 tem 3/11 2019: Herfstvakantie
07/11/2019:

Oudercontact

11/11/2019:

Wapenstilstand: VRIJAF voor de kinderen

12/11/2019:

Facultatieve verlofdag: VRIJAF voor de kinderen

17/11/2019:

Ontbijtdag Pullaar

25/11/2019:

Open klasdag

6/12/2019:

Sinterklaas

19/12/2019:

Oudercontact

21/12 tem 5/1/2020:

Kerstvakantie

Al deze data staan ook op de website van de school.

