VBS De Lettermolen
Molenweg 69—3520 Zonhoven

WELKOM
Welkom op onze school!!!
Het schooljaar gaat weer van
start. Een periode van vakantie,
ontspanning, lekker luieren of
nietsdoen wordt afgesloten. Het
werk kan beginnen.
De nieuwe juffen en meesters
staan al klaar. Boeken, schriften en schoolgerief worden gratis ter beschikking gesteld. Ga
ervoor met veel vertrouwen en
moed. Elk kind op zijn manier,
zijn ritme en met veel positieve
bevestiging.
Veel succes dit schooljaar.

EETPROJECT
KLEUTERS
Vanaf dit schooljaar moeten
jullie voor je kleuter geen tussendoortjes meer voorzien
voor in de namiddag. Meer
info hierover volgt tijdens de
infoavond van 12 september.

Nieuwsbrief
Schooljaar 2019-2020
INFOAVONDEN
De data van de infoavonden vind je
op de kalender op de achterkant
van deze nieuwsbrief.

INFOKRANTJE
In de week van 2 september ontvangen jullie het infokrantje.

OPROEP KLEUTERSCHOOL
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers om op maandagmorgen boterhammetjes te smeren voor onze
kleuters. Ben je bereid om op
maandag van 8.35u tot 9.00u
even te komen helpen, mag je je
naam doorgeven op het secretariaat
of mailen naar:
secretariaat@delettermolen.be .

ROOKVERBOD
In de school geldt er reeds enkele
jaren een totaal rookverbod. Sinds
vorig schooljaar is dit rookverbod
uitgebreid naar de hele schoolomgeving. We rekenen erop dat jullie
dit rookverbod naleven.

nummer: 1

CONTACT MET DE
LEERKRACHT
De ouders van de kleuters kunnen de leerkracht “s morgens
aanspreken in de klas. Voor wie
zijn kind niet zelf naar school
brengt, kan een telefoontje of een
mailtje een oplossing bieden wanneer er een probleem is. Een klasagenda kan in de lagere school
ook een communicatiemiddel zijn,
maar is niet geschikt om over meningsverschillen te discussiëren.

01/09/2019
AFHALEN KLEUTERS
Aan de voordeur waar de kleuters afgehaald worden, is een nieuwe witte lijn
getekend. Het is de bedoeling dat de ouders buiten de witte lijn wachten en niet
in het afgebakende vak komen. De kleuters komen altijd in een vaste volgorde
naar buiten. Eerst de 5 jarigen, daarna
de 4 jarigen, de 3-jarigen en als laatste
de peuters.

Wanneer je nood hebt aan een
individueel gesprek, kan je altijd
een afspraak maken via het secretariaat (011/82.43.66,
secretariaat@delettermolen.be

PIRATENBOOT
Dankzij een schenking van €12 000 van de oudervereniging werd er op de speelplaats van het 1ste en 2de leerjaar een heuse piratenboot in de zandbak geplaatst. Het schoolteam en de kinderen zijn hen heel dankbaar daarvoor. Jaarlijks komt een groot deel van de inkomsten van het oudercomité bij de kinderen
terecht onder de vorm van een gratis kom soep, een ijsje of een prachtig nieuw
speeltuig. De moeite die zij doen om activiteiten te organiseren wordt heel erg geapprecieerd.
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