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Beste ouders,
De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij gevlogen.
We kijken nu uit naar onze 40ste wafelbak. Zo’n rond getal verdient natuurlijk een speciale editie.
Er wachten jullie dus leuke extraatjes zoals cava, wafels met slagroom, …… en dat allemaal aan dezelfde prijs als de voorbije jaren. Redenen genoeg om dit weekend in jullie agenda te noteren.
Vergeet ook niet in te schrijven, mocht dit nog niet gebeurd zijn.
Ook dozen met wafeltjes (met of zonder chocolade) kunnen nog altijd besteld worden. Dit jaar zijn er ook frangipanes aangeboden.
Op 23 februari starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen. Vanaf 10.00u staan onze leerkrachten ter beschikking voor
rondleidingen, info en natuurlijk voor de inschrijvingen zelf.
Wie die dag niet kan en toch wil inschrijven, maakt best telefonisch zo vlug mogelijk een afspraak.
Directeur Philippe

28/01: start inschrijvingen broers en zussen
31/01: kinderziekenhuis 3A
01/02: spelenpaleis 2de leerjaar
04/02: facultatieve verlofdag: school gesloten
05/02: start inschrijvingen kinderen van personeel
07/02: kinderziekenhuis 3B
07/02: Technopolis voor 3de kleuterklas
09-10/02: 40ste wafelbak
11/02: kinderziekenhuis 3C
12/02: schoolraad
14/02: leerlingenraad
14/02: personeelsvergadering KS en LS
18-22/02: projectweek
21/02: 3de leerjaar naar Opnieuw en Co
23/02: opendeur en inschrijvingen
25/02: 6de leerjaar naar SNOR in Duffel
26/02: 16.30u infoavond voor nieuwe instappers
27/02: Edusoft
27/02: carnaval kleuterschool
01/03: carnaval lagere school
01/03: zesde leerjaar gaan skaten
01/03: rapport 3

Holderdebolder schatten op zolder
PROJECTWEEK PROJECTWEEK PROJECTWEEK
Van 18 februari tot 22 februari is het weer zover!
Een projectweek helemaal in het teken van ons jaarthema
‘Holderdebolder schatten op zolder’.
Wat wij voor jullie kinderen in petto hebben is nog even
afwachten, maar het zal alleszins iets te maken hebben
met vroeger. Natuurlijk zullen jullie ook weer de kans
krijgen om het eindresultaat van deze creatieve week te
komen bewonderen. Noteer alvast vrijdag 22 februari in
jullie agenda!
AXEN AXEN AXEN AXEN AXEN AXEN AXEN AXEN
En ook de dieren van onze Axenstad zitten niet stil.
Ondertussen heeft de uil plaats gemaakt voor de bever en
de poes.
In onze zolderklas zijn al onze leerlingen als een echte
poes gaan genieten van een heerlijke wintermassage. Het
waren natuurlijk de ijverige bevers die voor deze geweldige
massage gezorgd hebben. Heerlijk ontspannend!

02/03: start krokusvakantie

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be
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Inschrijvingen

•

Onze school telt op dit moment ongeveer 450 leerlingen. Dat is een hele bende bij elkaar.
Dat betekent dat er in onze lagere school drie derde leerjaren zijn.
Dat zullen ongetwijfeld volgend schooljaar drie vierde leerjaren worden.
Om te vermijden dat we van elk leerjaar drie klassen zouden gaan tellen, werken we met maximumaantallen.
Dat betekent naar volgend schooljaar toe wel dat er voor bepaalde leerjaren nauwelijks of geen inschrijvingen meer
mogelijk zijn.
Toch willen we u gerust stellen dat er voor broertjes en zusjes van kinderen die nu op school zitten, geen enkel
probleem zal zijn. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen.
Belangrijk is wel dat u deze kinderen dan inschrijft tussen 28 januari en 22 februari.
Vanaf 23 februari kunnen ook andere mensen inschrijven en vanaf dan geldt de voorrangsregel niet meer.
Dus zeker niet vergeten tijdig in te schrijven!!

•

Op 23 februari houden wij dus onze jaarlijkse opendeurdag voor nieuwe kleuters en leerlingen lagere school.
Alle ouders die een kleuter hebben, geboren in 2017 of vroeger, krijgen de kans om onze school te leren kennen.
Alle kleuterjuffen zullen aanwezig zijn om de nodige info te bezorgen en om u rond te leiden in onze school.
U hebt dan ook ineens de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Ook voor de lagere school krijgt u info en is er de mogelijkheid om in te schrijven.
Voorlopig zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit, maar voor een paar leerjaren zijn er nog maar een paar
plaatsjes. We vragen toch om niet te lang te wachten met inschrijven.
Wij hopen die dag natuurlijk weer heel wat nieuwkomers te mogen begroeten.
Het opendeurmoment begint om 10.00u.
Rond 12.30u sluiten we het gebeuren af.

•

Wie niet aanwezig kan zijn op de opendeurdag van 23 februari en toch nog een kind wil inschrijven, neemt best
zo vlug mogelijk contact op met de school om een afspraak te maken. Afspraken worden geboekt na 23 februari
omdat inschrijvingen van 23 februari voorrang hebben op andere inschrijvingen.

Weetjes
Wisten jullie dat:

•

Er heel binnenkort een krantje bij u in de bus valt over onze school?
Daarin zullen jullie een overzicht krijgen van de werking van onze school en info over allerlei activiteiten.
Alle sponsors van dit krantje willen we van harte danken.
Ze waren dit schooljaar heel talrijk.

•

Je welkom bent op onze 40ste wafelbak?
Niet vergeten in het weekend van 9 en 10 februari.

•

Er soms nog leerlingen naar school komen zonder fluo?

•

Dat we altijd achteruit parkeren op de parkeerstroken voor de school?

•

We een nieuw programma uittesten voor communicatie met ouders om jullie nog beter op de hoogte te houden van
allerlei activiteiten en uitstappen? De ouders van klas 3B testen en evalueren samen met ons, om zo bijsturingen te
kunnen doen tegen het volgende schooljaar.

•

De eindejaarsreceptie voor het zesde leerjaar op donderdag 26 juni om 19.30u start in onze turnzaal?

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be
www.jero-events.be (medesponsor van onze school)

