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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 8 SHP

Deinze, eind maart 2019

Beste ouder(s),

In de kijker

Een nieuw gezicht op het secretariaat – Nathalie Slock
We kregen op onze school 8 extra uren voor administratieve ondersteuning. Nathalie vult deze uren in. Sinds 1 februari werkt
ze wekelijks op donderdag bij ons op school.

Intekenen nieuwsflash ouderraad
Bij het begin van het schooljaar kan je aan de mensen van de ouderraad doorgeven of je hun nieuwsflash per e-mail wil
ontvangen. Intussen zijn er al heel wat nieuwe kinderen gestart. Als je als nieuwe ouder ook de nieuwsflash van de ouderraad wil
ontvangen per e-mail, dan kan je je e-mailadres doorgeven via
redactieshp@ouderraadshp.be

Schoolverzekering
Op school zijn alle leerlingen verzekerd. Mocht je zoon/dochter zich gekwetst hebben, dan kom je best eens langs op het
secretariaat. Marleen, Marjolijn of Nathalie leggen je graag uit wat je moet doen om vergoed te worden door de
schoolverzekering.
Reminder: Uitbetalingen van de mutualiteit, apotheker, … moet je binnenbrengen op school om de terugbetaling van de
verzekering te kunnen verkrijgen.

Dit onthouden we van de maand maart

Inschrijving 2018-2019 en peuters die na de zomer van 2019 starten
In de kleuterafdeling is er geen inschrijvingsgrens meer. Iedereen die dit wenst, is dus welkom om zijn kleuter in te schrijven.
In het lager zijn er voorlopig soms nog plaatsen vrij. Dit is uiteraard onder voorbehoud van kinderen die de school verlaten of
die eventueel overzitten:
L1 nog 6 plaatsen, L2: nog 1 plaats, L3: 0 plaatsen, L4: 0 plaatsen, L5: 3 plaatsen, L6: 0 plaatsen.
Voor info en inschrijvingen kan je dagelijks bij de directie terecht.

Grote voorleesdag i.s.m. de Ouderraad
Dank aan alle (groot)ouders die komen voorlezen op woensdag 27 maart!

Klussendag schoolteam en ouders – 30 maart 9 – 12u en 13 – 16u
Op zaterdag 30 maart steken leerkrachten en ouders samen de handen uit de mouwen om onze school op te ruimen en te
verfraaien. Al wie graag wil komen helpen, is zeker nog welkom! Laat je het weten via directie@shpetegem.be? De school zorgt
voor een drankje, een broodje en wat materiaal. We laten de deelnemers op voorhand weten wat ze eventueel nog kunnen
meebrengen. Dank aan alle helpende handen…
Wat brengt april ons?

Leve mama – ontbijtactie door de ouderraad – zondag 12 mei
Standaard pakket € 14 (2 pers.) - Extra verwennerij: flesje cava (20cl) € 4 - Kinderpakket € 7 (2 pers.)
Afhalen op school 8u – 9u. Thuisbezorgen in Deinze € 1
Info & bestelling : www.ouderraadshp.be/activiteiten.html

Actie door Ouderraad SHP ten voordele van onze school.

Belangrijke data voor de maand april:
Leerlingenraad met verkiezing van de nieuwe verkeersborden voor in onze straat.
Week van rapport 3
Ma 1 april 2019 Ouderraad 20u
Peuteropendeur 9.30 – 10.15u
Di 2 april 2019 Week van rapport 3
9u – 10u schoolmis door het vierde leerjaar. Allen welkom!
Wo 3 april 2019 Week van rapport 3
Voormiddag: L6B: les rond ‘internet’
Do 4 april 2019 Week van rapport 3
Paastoernooi schaaklessen
Vr 5 april 2019 Week van rapport 3
Ma 8 april – Ma 22 april 2019 Paasvakantie en paasmaandag
Dinsdag 23 april 2019 NM: L3abc bezoek Museum van Deinze en de Leiestreek
Woensdag 24 april Buitenspeeldag
Zaterdag 27 april 2019 15u Jongerenzegening i.f.v. vormsel
Zondag 28 april 2019 9u Eerste communie Sint-Pauluskerk
Maandag 29 april 2019 L2AC boerderijbezoek. Verdere info volgt nog.
Woensdag 1 mei 2019 Vrijaf: Dag van de Arbeid
Donderdag 2 mei 2019 L2BC boerderijbezoek. Verdere info volgt nog.
Met vriendelijke groeten, de directie en het hele schoolteam

