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Sint-Amandsberg, 2 september 2019
NIEUWSBRIEF LAGER
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
Komende activiteiten








DO 05/09: sportdag L4, L5 en L6  provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
DI 10/09: sportdag L1, L2 en L3  provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke
MA 16/09 tot VR 20/09: week van de mobiliteit
VR 20/09: Strapdag
VR 27/09: Opruimactie om 13u30
ZO 29/09: de Vree Wijze rommelmarkt
MA 30/09: Schoolfotograaf

Sportdag
U zal geïnformeerd worden via een aparte brief.
Vooropvang
Er wordt geen toezicht voorzien op de speelplaats van de lagere school voor 8u10. Er is voorschoolse opvang voorzien
van 7u10 tot 8u10 op het kleuterdomein. Kinderen die toch voor het aanvangsuur op de speelplaats van het lager
vertoeven, vallen niet onder de schoolverzekering en worden onmiddellijk doorgestuurd naar de opvang op het
kleuterdomein.
Tijdig aanwezig zijn op school
Het is belangrijk dat alle kinderen tijdig aanwezig zijn. Het niet tijdig aanwezig zijn op school, is niet fijn voor de
klasleerkracht en de klasgenoten. Mogen wij u vragen om uw kind(eren) tijdig te brengen naar school.
Alvast bedankt om hiermee rekening te willen houden.
Documenten
U ontvangt de volgende documenten op papier:
 Schoolreglement en PPGO!
 Doktersattest toezicht op inname medicatie (enkel indien nodig)
 Toestemming maken/publiceren beeld- en audiomateriaal
Wij krijgen graag deze documenten ondertekend terug.
Schoolkalender 2019-2020
Deze ontvangt u in boekjesvorm.
Infobrochure 2019-2020
Deze ontvangt u in boekjesvorm.
Keuze maaltijden
Gelieve het bijgevoegde briefje in te vullen.
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Naschoolse activiteiten
Alle gedetailleerde info kan u terugvinden in de infobrochure.
Hierbij kan u een algemeen overzicht terugvinden:
Maandag
Chinese les
Zie folder
Invulbriefje bezorgen aan juf Naomi. Deadline om in te schrijven: dinsdag 10 september 2019
De FilmClub
Mits voldoende begeleiders te hebben gevonden, zal nog info volgen.
-

Dinsdag
De Tekenacademie
Inschrijven gebeurt via De Tekenacademie.

-

Woensdag
Sportsnack
Inschrijvingsbriefjes volgen binnenkort.

-

Donderdag
Sport-tasting
Info: zie aparte brief voor L4 en L5
Inschrijven gebeurt via Thijs Bouten (lesgever).

-

Vrijdag
Creatieve ateliers van Sophietopia
Inschrijven gebeurt via Sophie (lesgeefster).

Pierkesloop
Op zondag 6 oktober 2019 (10u00 tot 12u00) gaat de 22e editie van de Pierkesloop door.
GO! basisschool De Wijze Boom zal deelnemen aan de Pierkesloop. Alle jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar kunnen
deelnemen.
De vaste waarden van de Pierkesloop zijn:
 Een enthousiaste opwarming
 Alle deelnemers krijgen een medaille en een verrassing
 Entertainment door Raf Violi
Mocht uw zoon/dochter willen deelnemen, dan kan u hem/haar inschrijven tot en met vrijdag 27 september 2019.
Na deze datum is het niet meer mogelijk om uw zoon/dochter via onze school in te schrijven. Mocht u niet tijdig
hebben kunnen inschrijven en uw zoon/dochter zou nog heel graag willen deelnemen, dan kunt u ook nog altijd
individueel inschrijven (info te komen bij de organisatie) of op de Pierkesloopdag zelf.
Gelieve het inschrijvingsbriefje met contant geld (3 euro) te bezorgen in een gesloten enveloppe aan de
klasleerkracht. Juf Naomi verwerkt alle inschrijvingen. Verdere info betreffende de organisatie en de dag zelf kan u
bekomen bij meester Niels (niels.dinnecourt@bsdewijzeboom.be).
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Bijlagen
 Provisie, refterbijdrage en maximumfactuur (groen blad)
 Zwemgeld L1, L2 en L3 (groen blad)
 Invulbriefje middageten
 Invulbriefje huiswerkstudie
 Uitnodiging infomoment L2 tot L6
 Invulbriefjes + folder Chinese les
 Infobrief sport-tasting L4 en L5
Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur
Team van GO! basisschool De Wijze Boom

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invulbriefje Pierkesloop
Mijn zoon/dochter …………………………………………………………………………………………………. uit de klas ………………….
wenst graag deel te nemen aan de Pierkesloop op zondag 6 oktober 2019. Ik bezorg dit briefje met 3 euro
in een gesloten enveloppe aan de klasleerkracht.
Ik, ouder van ………………………………………………………………………………………………….……., kan mee instaan voor het
vervoer heen-en-terug naar de Pierkesloop:
Handtekening:

0 JA

0 NEEN

