aflevering 16
maandag 3 mei 2021
Volgende Nieuwsbrief op zondag 30 mei!

GEEN SCHOOL OP
WOENSDAG 12 MEI (facultatieve verlofdag)
DONDERDAG 13 en VRIJDAG 14 mei (Hemelvaart en brugdag)
MAANDAG 24 mei (Pinksteren)
DINSDAG 25 mei en WOENSDAG 26 mei (facultatieve verlofdagen)

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 4 mei voor individuele foto’s en de
klasfoto. Er is uiteraard geen enkele aankoopverplichting.

Prikkelworkshops
Herinnering voor de ouders die hun kind inschreven voor de workshops



Maandag 3/5 en 10/5 van 15.35u – 17.35u voor L2
Maandag 7/6 en 14/6 van 15.35u – 17.35u voor L1

Workshops

K0K1A volgt op vrijdag 7 mei een workshop ‘werken met de muis’. K0K1B volgt deze sessie
op vrijdag 21 mei.

Weetjes

We vieren Moederdag op zondag 9 mei.

Dinsdag 1 juni en donderdag 3 juni zijn de laatste leerklassen van het
schooljaar. Het verhalenatelier eindigt op 15 en 17 juni.

Zwemmen
Het 6de leerjaar gaat zwemmen op maandag 17 en 31 mei.
Het 1ste leerjaar op maandag 14 juni.
De 3de kleuterklas op maandag 21 en 28 juni.

Godsdienstkeuzeformulieren
Ouders die de godsdienstkeuze van hun kind willen wijzigen voor het schooljaar 2021-2022, dienen
ons uiterlijk op 30/6 hun nieuwe keuze mee te delen. Na die datum staat de onderwijsinspectie
geen wijzigingen meer toe. Wilt u de keuze veranderen? Vraag dan een nieuw keuzeformulier aan
op het schoolsecretariaat.
Voor de kleuters van de 3de kleuterklas wordt het keuzeformulier samen met de ouders tijdens het
oudercontact van einde juni ingevuld

Overzicht belangrijke data (zie ook Smartschoolkalender)

-

-

Proclamatie 3de kleuterklas + 6de leerjaar op maandag 28 juni
Organisatie en uur wordt later nog meegedeeld.

-

Doorschuifdag op maandag 28 juni. Dan maakt uw kind kennis
met de leerkracht van de volgende klas.

Oudercontact K3 op dinsdag 22 juni.
Oudercontact L6 op donderdag 24 juni.
Oudercontact voor alle andere kleuters en leerlingen op dinsdag 29 juni.
Laatste schooldag op woensdag 30 juni.

Brede School
Start inschrijvingen speelpleinen VGC – 8 mei
Op zaterdag 8 mei starten de open inschrijvingen voor de Brusselse speelpleinen in de
zomervakantie.
Van 5 juli 2021 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 kan uw
kind plezier komen maken, in een veilige omgeving.
Bouwen, koken, knutselen, zelf een knotsgek spel uitvinden
en spelen. Het kan er allemaal.
Elke dag zijn er verschillende activiteiten aangepast aan de
leeftijd en de noden van je kind. Talenten en taal worden
gestimuleerd en de kinderen ontdekken nieuwe dingen.
Schrijf in:
 Online vanaf 8 mei om 9 uur via tickets.vgc.be (hieronder meer informatie!)
 Telefonisch: bel op zaterdag 8 mei tussen 8 en 12 uur naar 02 563.05.33. U krijgt dan een
volgnummer. Vanaf 9 uur zal een VGC-medewerker u terugbellen om uw inschrijving in orde
te brengen.
 Telefonisch bij de VGC, na 8 mei 2021, elke werkdag van 9 tot 12 op het nummer 02 563 05
33.
Meer info op: www.vgcspeelpleinen.be
Hoe online inschrijven voor activiteiten van de VGC?
Wil je jouw kind deze zomer graag inschrijven voor een stage of een speelplein? Neem dan een
kijkje op volgende website www.tickets.vgc.be
Heb je graag meer uitleg over hoe je je kan inschrijven? Bekijk dan volgende filmpjes waarin onze
Brede School coördinator meer
uitleg geeft.
EN - https://youtu.be/naAcjnf6_Cs
FR - https://youtu.be/zmE605Om5nI
NL - https://youtu.be/-_IITHN-gdo

11 mei online infomoment activiteiten in Brussel – zomervakantie - naschools
Op 11 mei organiseert de Brede School van 9u-10u een online infomoment over de activiteiten voor
kinderen in Brussel tijdens de zomer en naschools.
Welke stages zijn er? Waar kan je je kind inschrijven in Brussel? Welk zomeraanbod heeft
Vlaanderen? Welke naschoolse activiteiten zijn er?
Ben je graag aanwezig? Stuur dan een berichtje naar de Brede School coördinator Eline via
smartschool en ontvang een link.
Ouderbevraging Brede School
Wij horen graag hoe het met jullie gaat en wat wij als
Brede School nog meer voor jullie kunnen betekenen.
In volgende bevraging komen we graag enkele zaken
te weten: https://forms.gle/pTGQ8EBRACJAZUhd9
De bevraging neemt een 15-tal minuten in beslag.
Antwoorden mag in het Nederlands, in het Frans en
in het Engels.
We verwachten jullie antwoord vóór 23/05
Alvast bedankt voor jullie medewerking

