Beste ouder(s),
1) Vandaag heeft elk kind een flyer in de boekentas meegekregen. Op die flyer kan
u het resultaat zien van het bezoek van de schoolfotograaf. U vindt er de
individuele foto van uw kind(eren) alsook de foto met broers en zussen (indien van
toepassing).
Op de flyer staat een eenvoudige handleiding om tot het bestellen van de foto's te
komen. U volgt de richtlijnen, plaatst uw online bestelling en rekent onmiddellijk
online af. De bestelde foto's worden op school geleverd.
Wie problemen ondervindt met het online bestellen, kan elke schooldag terecht op
het schoolsecretariaat (of na afspraak via directie@vbs-avelgem.be of 056 64 65
36). Wij kunnen u helpen om uw bestelling te plaatsen.
De klasfoto wordt u gratis aangeboden (1 exemplaar per gezin) door de school. Op
het einde van het eerste trimester zal u deze ontvangen.
2) Op vrijdag 11 november is er naar goede traditie de viering in de SintMartinuskerk om 10u30. De kinderen van onze school die kunnen aanwezig zijn,
hebben een voorbehouden plaatsje in de linkerzijbeuk van de kerk.
Voor deze viering zijn wij dringend op zoek naar 3 leerlingen uit LO4/5/6 die een kort
stukje willen voorlezen. Geef gerust een seintje via deze weg indien uw kind dit wil
doen. De eerste drie mailers zullen in de viering aan bod komen ... Snel zijn is dus de
boodschap.
Vrijdag is er dus geen school.
3) Op zondag 13 november is er gezinsviering met kinderwoorddienst. Elk gezin is
welkom om 10u30 in de Sint-Martinuskerk.
4) Noteert u ook de datum van ons schoolfeest in uw agenda: zondag 12 maart
2016. Het wordt een gezellig samenzijn met een optreden van elk kind in
onze grote tent op de speelplaats ... later meer hierover.
5) Op vrijdag 18 november is er onze eerste pedagogische studiedag. Terwijl de
leerkracht zich verdiepen in pedagogische materie, krijgen onze leerlingen een
dagje vrijaf. Geniet ervan!
Met vriendelijke groet,
Hélène Holvoet
directeur

