Beste ouders,

Het is weer zover! Onze schooldeuren gaan weer bijna open… We zijn hard aan het werk om
iedereen gezellig en hartelijk te kunnen ontvangen op 1 september.
We geven u op voorhand al een aantal praktische tips mee:
















Onze eerste algemene info-avond gaat door op dinsdag 5 september 2017. Vanaf 19u tot
20u zijn de ouders van de instap, de 1ste KK en de 2de KK welkom. Om 20u verwachten we de
ouders van de 3de KK. We verzamelen bij aanvang in het Bodymaplokaal.
De tweede ouderavond valt op dinsdag 3 oktober 2017. Hier willen we graag uw expertise
horen over uw kind, niemand kent het kind beter dan de ouder zelf en daar wil de leerkracht
graag wat van opsteken. U zal op voorhand kunnen inschrijven bij de juf voor dit individuele
contact.
Het derde en laatste oudercontact is vastgelegd op dinsdag 20 maart 2018. Ouder en
leerkracht treffen elkaar voor een interactieve dialoog. Ook hier kan u voordien het uur zelf
bepalen.
De naschoolse activiteiten georganiseerd door de v.zw. CKB starten weer op maandag 18
september 2017 (zie folder en inschrijvingsformulier).
Het schoolreglement 2017-2018 kan u op onze website terug vinden. Achteraan vindt u alle
gezamenlijke data, alsook de data van de activiteiten per leeftijdsgroep. Als u een papieren
versie wenst, kan u dit bevragen op het secretariaat. Op 1 september ontvangt u een
bundeltje waarin u de akkoordverklaring, infofiche en een vraag van het oudercomité vindt.
Gelieve dit de volgende maandag (4/9) ondertekend mee terug te geven met uw kind.
De activiteitenkalender zal in de loop van volgende week afgewerkt zijn. U kan hem steeds
raadplegen op de website.
Onze schoolkrant “Pulhofje” wordt 3x per jaar digitaal gepubliceerd.
Magen wij u vragen regelmatig uw mailbox na te kijken en/of te lezen. Onze info zal u steeds
digitaal aangereikt worden.
De schort en het fluohesje zijn te verkrijgen bij de directie of op het secretariaat.
In bijlage vindt u meer informatie i.v.m. het aanvragen van een studietoelage.
We staan voor een belangrijk jaar want onze speelplaats zal bij het begin van de lente
volledig vernieuwd worden. Uiteraard zal dit praktische ongemakken met zich meebrengen
en zullen we het verloop goed moeten organiseren. We hopen ze op 1 september 2018 in
gebruik te kunnen nemen. We kijken er dan ook verwachtingsvol naar uit!

Mogen wij u danken voor het vertrouwen dat u stelt in onze school en ons team. We gaan er samen
met u een boeiende, leerrijke kleutertijd van maken. Steeds welkom als u ons nodig heeft…
Vriendelijke groeten,

Ilse Wauters en Veerle Van Hoof
Directieteam KS

