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Nieuwsflits september 2018-2019 
 

1. agenda september: 
● donderdag 13 september: klasmis L5A&B 

 
● maandag 17 september: namiddag: fietscontrole  

                  infoavond L1 
● dinsdag 18 september: infoavond L2 
● woensdag 19 september: Toon je sportclub 
● vrijdag 21 september: STRAPDAG 

 
● dinsdag 25 september: infoavond L3+L4 
● woensdag 26 september: namiddag: veldloopdag Watewy 
● donderdag 27 september: infoavond L5+L6 
● vrijdag 28 september: pedagogische werkdag: geen school 

 
● maandag 1 oktober: vrije dag: geen school 
● Meer weten over de verdere jaarplanning? Klik op onderstaande link! 

jaarkalender Heilige Familie 
of op www.vbsheiligefamilie.be   

2. Brengen en afhalen van de kinderen: 
● De kinderen van de lagere school kunnen vanaf 8.00u op de speelplaats. De 

kleuters kunnen tot 8.10u terecht in de opvang die doorgaat in de kleuterzaal. 
Zowel voor kleuters als lagere schoolkinderen wordt er opvang aangerekend 
tot 8.00u. 

● Voor 8.00u gaan dus alle kinderen naar de opvang in de kleuterzaal. Wij zijn 
niet verantwoordelijk voor de kinderen die vroeger dan 8.00u aan de 
schoolpoort staan omdat op dat moment opvang voorzien is. 

● ‘s Morgens kunnen jullie jullie kinderen vergezellen tot aan de gele streep 
voor het lager en tot aan de “kus en knuffelzone” voor het kleuter.  

● Wensen jullie een leerkracht te spreken? Dat is altijd mogelijk. Spreek 
gewoon de leerkracht aan die op dat moment bewaakt op de speelplaats.  

● ‘s Avonds staat de poort open om 15.50u en kunnen jullie het terrein van de 
school betreden. De kleuters verzamelen in de kleuterzaal en kunnen daar 
afgehaald worden. De kinderen van het lager zitten op de banken. Jullie gaan 
tot aan de banken om de kinderen afhalen. Om 16.10u start de opvang en 
gaan alle kinderen naar de kleuterzaal. 
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3. nieuw inschrijvingsbeleid: 
● Voor de inschrijvingen van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuw 

inschrijvingsbeleid voor alle katholieke basisscholen van Tielt.  
Meer info: www.poelbergommeland.be 
 

4. oudervereniging: 
● De oudervereniging zoekt nieuwe leden. Interesse? Stuur vlug een mailtje 

naar: oudervereniginghft@gmail.com 
5. tenslotte: 

Wensen wij alle kinderen een fantastisch schooljaar toe! 
 

 
Team Heilige Familie en directeur Lore 
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