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Nieuwsbrief aan de ouder(s) 11 SHP
Deinze, eind juni 2019
Beste ouder(s),

Bij het begin van de vakantie willen we jullie hartelijk danken voor het vertrouwen.
We wensen alle kinderen een mooie, ontspannende tijd na de inspanningen van het voorbije schooljaar.
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je gedurende de eerste week en de laatste 14 dagen van de
zomervakantie tijdens de weekdagen op school terecht tussen 9-12uur en 14-16 uur.
Hieronder vind je nog wat belangrijke informatie in verband met het voorbije en nieuwe schooljaar:
Even terugblikken en enkele afspraken rond het einde van het schooljaar:

Barbecue – 23 juni
Wat een mooie dag…. We hebben ervan genoten! Dank om er bij te zijn en om op die manier samen met ons het
schooljaar af te sluiten. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de kinderen, je leest in een latere nieuwsbrief wel
wat we er concreet mee plannen.

Een kijkje bij de nieuwe leerkrachten – klaslijsten
De leerlingen van de kleuterklas, het eerste, tweede en derde leerjaar namen tijdens de laatste schoolweek
een kijkje in het volgende leerjaar. Daarbij maakten ze van iets dichterbij kennis met de leerkrachten en de
nieuwe klassen.
De klaslijsten kan je vanaf vrijdagochtend 28 juni op de volgende manier raadplegen:
- via de website
- we hangen ze uit aan het raam van de klas van juf Ilse, zichtbaar vanaf de parking
Ze kunnen enkel nog wijzigen in het geval van nieuwe inschrijvingen.

Foto’s op gimme – 3 maanden beschikbaar
Foto’s op Gimme blijven 3 maanden beschikbaar. Tijdig afhalen is dus de boodschap!

Nieuw leven binnen ons team

Juf Lien, die enkele maanden L1b onder haar vleugels nam, is in juni bevallen van een tweede zoontje, Victor. We
wensen haar en haar gezin veel geluk toe met hun kleine wondertje.
Alvast enkele afspraken rond het nieuwe schooljaar:

29 augustus 2019
Op 29 augustus komt de ouderraad voor de eerste maal samen om te brainstormen over het nieuwe schooljaar.
Wil jij ook graag meewerken aan een fijne school, dan ben je van harte welkom op 29/8 om 20u op school. Ook
wie gewoon graag eerst eens komt luisteren is van harte welkom. Wie extra info wil, of graag lid wil worden van
de ouderraad, kan een mailtje sturen naar info@ouderraadshp.be.

Eerste schooldag – 2 september
Wij kijken er naar uit de kinderen ontspannen, fris en met veel moed voor het nieuwe schooljaar terug te zien
op maandag 2 september. Er is al vanaf de eerste schooldag kans om volle maaltijd te blijven eten.

Ouderinfoavond - 6 september
Op deze vrijdagavond mag je als ouder voor één keer plaatsnemen op de schoolbanken. De klaswerking wordt uit
de doeken gedaan, afspraken worden toegelicht en er is ruimte voor vragen. Een moment om alvast te noteren in
je agenda, dus!
19u: kleuters en derde – vierde leerjaar
20u: eerste, tweede, vijfde en zesde leerjaar.

Sportschoenen en -kledij lessen bewegingsopvoeding
Kleuter én lager: De gymleerkrachten vragen om stevige sportschoenen met bleke zolen mee te geven voor de
lessen bewegingsopvoeding, liever geen witte turnpantoffels.
Enkel voor het lager: Om uniform gekleed te gaan bij het sporten, combineren we ons gele schoolT-shirt met
een kort zwart turnshortje (geen rokjes, leggings…). Dit kan je zelf voorzien. Kleuters turnen in hun gewone
kledij.

We dienden een aanvraag in voor het project ‘Kunstkuur’… en het is goedgekeurd! Dit
betekent dat we de komende 3 schooljaren zullen samenwerken met de Deinse academie voor muziek, woord en
dans: ‘KADE’. Lerares Claudia zal gedurende een namiddag van 3 lestijden (jaar 1 met L123, jaar 2 met L456 en
jaar 3 met KO) langs komen om samen muzisch te werken. Het thema is “muziek NATUURlijk”, waarin we de
natuur van onze school muzisch verkennen. Er zullen ook in samenwerking met het VTI blijvende
muziekinstrumenten worden gemaakt, die een plek zullen krijgen in de schooltuin.

Met vriendelijke groeten, de directie en het schoolteam.

Vakanties, vrije dagen en studiedagen 2019-2020

Aanpassing na de vorige nieuwsbrief: De gezamenlijke studiedag van januari zou niet 24,
maar 31 januari zijn om die gelijk te laten lopen met de secundaire scholen.
1. Hervatting van de lessen: maandag 02 september 2019
2. Vrije dagen van het eerste trimester:
- maandag 16 september 2019 (pedagogische studiedag)
- maandag 07 oktober 2019 (facultatieve vrije verlofdag n.a.v. Petegem Kermis)
- van zaterdag 26 oktober 2019 tot en met zondag 03 november 2019 (2 nov Allerzielen – 1 nov Allerheiligen –
herfstvakantie)
- maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand)
- woensdag 13 november 2019 (pedagogische studiedag)
4. Kerstvakantie:
- Van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020 (25 dec Kerstdag – 1 januari Nieuwjaar)
5. Vrije dagen van het tweede trimester:
- woensdag 18 maart 2020 (pedagogische studiedag)
6. Krokusvakantie:
- Van zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 (26 februari Aswoensdag - krokusvakantie)
7. Paasvakantie :
- Van zaterdag 04 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 (Pasen valt op zondag 12 april 2020)
8. Vrije dagen van het derde trimester :
- maandag 27 april 2020 (facultatieve vrije dag)
- vrijdag 01 mei 2020 (feest van de arbeid)
- donderdag 21 mei 2020 (Onze-Lieve-Heer Hemelvaart)
- vrijdag 22 mei 2020 (brugdag)
- maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
9. Beëindiging van de lessen : dinsdag 30 juni 2020= laatste schooldag (school tot 11.45uur)
Voor leerplichtige kinderen (geboren in 2013 of vroeger) kunnen de vakanties in geen geval vervroegd of verlengd worden. Elke
afwezigheid op een schooldag moet verantwoord worden. Niet leerplichtige kinderen (geboren in 2014 of later) vallen buiten deze
wetgeving.
Openluchtklassen 2019-2020:
Klas
L1
L2
L3
L4
L6

Periode
/
/
/
/
12/11/2019 – 15/11/2019

Bestemming
/
/
/
/
La Petite Merveille Durbuy

