
Beste ouders en kinderen,

We zitten naar verluidt in de meest donkere en kille periode van
het jaar. ‘Blue Monday’ passeerde en heel wat mensen voelen
toch een kleine winterdip. ‘s Morgens lijkt het wel of de wekker in
het midden van de nacht opspringt en ‘s avonds lonkt de zetel al
heel snel…
Met onze Winter Warmte probeerden we daar wat verandering in
te brengen door te genieten van een hapje, een drankje en leuke
activiteiten op onze school. En dat is gelukt! Het werd een fijn
samenzijn met ouders, leerkrachten en kinderen. Kijk zeker op
onze website voor meer leuke foto’s!

Naar goede gewoonte vindt u op de nieuwsbrief de kalender voor
de volgende maand. Weet dat u op onze website ook steeds de
kalender voor het hele schooljaar kan raadplegen. Zo hoeft u niet
steeds te wachten op de nieuwsbrief om uw agenda verder aan te
vullen.

Vanaf 1 februari zal het telefoonnummer van de nabewaking niet meer gebruikt worden. Via onze nieuwe
telefooncentrale is onze nabewaking gewoon bereikbaar op het telefoonnummer van de school en dat is
03/231.71.85.

Sinds kort is er op school ook de mogelijkheid om via PAYCONIQ te betalen. Dit lukt enkel
met de payconiq-app. Het is dus zeker handig om deze app te downloaden.
Ook voor het betalen van de schoolrekeningen is dit makkelijker.

En om helemaal mee te zijn met de digitalisering, zullen ook de schoolrekeningen vanaf nu
digitaal verstuurd worden.
We versturen ze naar het mailadres dat bij ons op school gekend is. Laat ons zeker weten
wanneer hierin wijzigingen zijn, zodat onze communicatie zeker juist terecht komt!



Via deze weg willen we ook graag nog laten weten dat u via uw mutualiteit een bedrag terugbetaald kan
krijgen voor meerdaagse uitstappen. U kan hiervoor bij de mutualiteit een formulier aanvragen dat wij
verder graag voor u invullen. Let wel, het volledige bedrag van de uitstap moet reeds betaald zijn om
hierop aanspraak te maken.

Bij deze bent u weer helemaal mee met alle nieuwigheden op school.

We kijken samen volop uit naar de lente, maar genieten eerst nog van de fijne dingen die in februari op de
planning staan!

Tot gauw!
Het schoolteam


