Beste ouders,
De allereerste informatieve mail van het nieuwe
schooljaar 2018-2019 is een feit. Graag geven wij u via
deze weg al een aantal weetjes door:



De instappers mogen hun schoolleven aanvatten bij juf Kathleen. Zij zal hen elke
dag met alle liefde ontvangen vanaf kwart over 8 in de ballenklas. Wij wensen hen
van harte een rustige eerste schooldag toe!



De eerste klasdag wordt ELKE kleuter persoonlijk in zijn klas welkom geheten!



De klasverdeling en de klaslijsten zijn in bijlage toegevoegd.



Alle kleuters worden vanaf dinsdag voor half 9 buiten afgezet op de speelplaats
(behalve instappers). Ze stappen vervolgens met hun juf/meester naar de klas.
Na half negen lopen er geen ouders meer door de gangen zodat de activiteiten
onmiddellijk kunnen aanvangen. Wij willen hier bijzondere aandacht voor vragen!



In de gangen van de school wordt niet op een step of fiets gereden. We stappen
rustig. Er worden ook geen fietsen, steppen of kinderwagens geparkeerd in de
gangen of onder de luifel. De enige juiste plek hiervoor is de fietsenstalling.



Indien gewenst kan u nog steeds via de website een medische fiche aanmaken
voor uw kind. Wij zijn graag op de hoogte van mogelijke aandachtspunten, dit
voor de veiligheid van uw kind.



Het schoolreglement 2018-2019 kan u vanaf 1 september op onze website terug
vinden. Als u een papieren versie wenst, kan u dit bevragen op het secretariaat.
Op 3 september ontvangt u een bundeltje waarin u de akkoordverklaring, infofiche
en een vraag van het oudercomité vindt. Gelieve dit de volgende dag (4/9)
ondertekend mee terug te geven met uw kind.



De activiteitenkalender zal midden september afgewerkt zijn. U krijgt hem via
mail toegestuurd. Gelieve regelmatig uw mailbox na te kijken, alle info wordt
immers digitaal doorgegeven. Ook op onze website vindt u de meest recente
wijzigingen en nieuwtjes.



Onze kleuters dragen tijdens de winterperiode, van 15 oktober tot 15 april,
verplicht een fluohesje. Dit om de veiligheid te verhogen. U kan dit in de school
aankopen of u zorgt zelf voor een hesje. Nieuw is dat deze periode
gelijkgeschakeld is aan die van de lagere school.



De schort en het fluohesje zijn te verkrijgen bij de directie of op het secretariaat.

Alle brieven kan u terugvinden op onze website: www.pulhof.be



De naschoolse activiteiten georganiseerd door de v.z.w. CKB starten weer op
maandag 17 september (zie folder en inschrijvingsformulier CKB).



Onze eerste algemene

info-avond

zal doorgaan op donderdag 6

KK en 2de KK worden verwacht om
19u, die van de 3de KK om 20u. Wij komen voor het welkomstwoord samen in de
Bodymapruimte. De tweede oudercontactavond is voorzien op dinsdag 9 oktober
2018, de derde op dinsdag 12 maart 2019.

september. De ouders van de instap, 1



ste

We geven de vrije dagen voor uw kind nog even extra mee:
 Pedagogische studiedagen voor het team: vrijdag 28 september 2018 en
woensdag 30 januari 2019
 Facultatieve vrije dagen: maandag 1 oktober 2018 en vrijdag 15 februari 2019



Blokkeer alvast vrijdag 12 oktober in uw agenda! Ons oudercomité organiseert na
schooltijd hun overheerlijke spaghetti-avond. Iedereen van harte uitgenodigd!



Op vrijdag 14 september hebben wij onze eerste “Vrolijke Vrijdag” gepland
staan. Het kleuterteam trakteert alle ouders gezellig op koffie en cake, een gratis
verwenmomentje na de klas- en werkdag…



De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 25 september.



Aanvragen voor studietoelagen (http://www.studietoelagen.be/) kunnen worden
ingediend vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019. Formulieren zijn te
verkrijgen op het secretariaat. Hulp nodig bij deze aanvraag? Bel het gratis
nummer 1700.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben bij aanvang van dit gloednieuwe
schooljaar. Mocht u met een vraag blijven zitten dan horen we het graag.
Aan al onze PULHOF-kinderen een inspirerend, leerrijk kleuterjaar gewenst!
Vriendelijke groeten,
Ilse Wauters en Veerle Van Hoof
Directieteam KS

Alle brieven kan u terugvinden op onze website: www.pulhof.be

