lli1t.ïl-'.uiSN*k

If!

ft

De Lettermolen
VBS De Lettermolen

Schooljaar 2018-2019

Molenweg 69—3520 Zonhoven

WELKOM

CONTACT MET DB

INFOAVONDEN

LEERKRACHT

De data van de infoavonden vind je

Welkom op onze school!!!
Het schooljaar gaat weer van
start. Een periode van vakan-

tie, ontspanning, lekker luieren of nietsdoen wordt afgesloten. Het werk kan beginnen.

nummer: 1

De ouders van de kleuters kunnen

Mama van Noah,

klas. Voor wie zijn kind niet zelf
naar school brengt, kan een tele-

INFOKRANTJE

foontje of een mailtje een oplossing
In de week van 3 september ont-

De nieuwe juffen en meesters

Een klasagenda kan in de lagere

staan al klaar. Boeken, schrif-

school ook een communicatiemid-

in vind je alle informatie met be-

ten en schoolgerief worden

del zijn, maar is niet geschikt om

trekking tot het reilen en zeilen

gratis ter beschikking gesteld.

over meningsverschillen te discus-

manier, zijn ritme en met veel
positieve bevestiging.
Veel succes dit schooljaar.

Ingrid Paesen

de leerkracht aanspreken in de

vangen jullie het infokrantje. Daar-

wen en moed. Elk kind op zijn

In juli namen we afscheid van

op de kalender op de achterkant
van deze nieuwsbrief.

bieden wanneer er een probleem is.

Ga er voor met veel vertrou-

03/09/2018

sieren.

Wanneer je nood hebt aan een individueel gesprek, kan je altijd een
afspraak maken via het secretari-

aat (011,82.43.66,
secretariaat@,deletterniolen. be).

WERKZAAMHEDEN SCHOOLOMGEVING

echtgenote van Sebastian Harushimana

We zullen haar nooit vergeten!

van onze school. Gelieve dit krant-

je aandachtig te lezen. Daarin vind
je ook alle gegevens van de klassen
en de leerkrachten.

OPROEP KLEUTERSCHOOL

üie mooie sterren die aan de hemel
staan, zien we allemaal.
Maar iedere mooie s+er heeft een

persoonlijk verhaal.
Een verhaal dat wij de ster hebben

Wij zijn op zoek naar enkele vrij-

mo9en geven.

willigers om op maandagmorgen

Een verhaal over iemand die een

boterhammetjes te smeren voor

mooi s+uk was in ons leven.

De werkzaamheden aan de schoolomgeving zijn voorbij, enkel de aan-

onze kleuters. Ben je bereid om op

planting dient nog te gebeuren. Vanaf 3 september kunnen de parking

maandag van 8.35u tot 9.00u

Een persoon die nooit uit onze

en de kiss@ride-zone dan ook gebruikt worden. Voor het brengen en

even te komen helpen, mag je je

gedachten zal gaan.

halen van de kleuters en leerlingen hanteren we dezelfde afspraken als
voor de werken. Meer info vind je in de brief in bijlage.

naam doorgeven op het secretariaat of mailen naar secretariaat@,delettermolen.be .

Het is daarom dat er zoveel
mooie sterren aan de hemel staan.
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