Van vrijdag 1 september 2017

http://www.vbs-deparel.be

Algemeen kleuter- en lagere school:

OPENDEURDAG
DONDERDAG 31 augustus van 17.00 uur tot 18.00 uur.
IEDEREEN IS WELKOM!

Voor de lagere school zijn er turn T-shirts te koop
in de turnzaal aan € 7

START
NIEUWE SCHOOLJAAR
VRIJDAG 1 september
om 8.30 uur

Kalender:
 Dinsdag 5/09: infoavond 1ste en 2de leerjaar om 20.00 uur
 Woensdag 6/09: kriebelteam komt op bezoek
 Maandag 11/09: infoavond 3de en 4de leerjaar om 20.00 uur
 Woensdag 13/09: dag van de sportclub
 Woensdag 13/09: infoavond 5de en 6de leerjaar om 20.00 uur
 Zondag 17/09: Corneliusviering (kinderviering) in de kerk om 10.00 uur.
Iedereen is welkom!
 Dinsdag 19/09: infoavond kleuterschool om 20.00 uur: iedereen welkom!
ook de ouders van de kleuters die nog moeten instappen
 Dinsdag 19/09: het 1ste leerjaar brengt een bezoek aan het Groenhof
 Vrijdag 22/09: cultuurdag voor het 3de leerjaar
 Maandag 25/09: ouderraad om 20.00 uur. Nieuwe leden zijn welkom!
 Dinsdag 26/09: klasfoto’s voor K2, K3A en K3B
 Woensdag 27/09: scholencross
 Maandag 2/10: de 4- en 5-jarigen gaan naar Rollebolle in Beerse
 Maandag 2/10: klasfoto’s


Zondag 8/10: schoolfeest



Maandag 9/10: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen








Dinsdag 17/10: K1A gaat met de trein naar ‘de wereld van Kina’ in Gent
Dinsdag 17/10: sportdag voor het 3de en 4de leerjaar
Donderdag 19/10: de 5-jarigen gaan naar het bos van Bo
Donderdag 19/10: K1A en K1B gaan naar de kabouterberg
Woensdag 25/10: oudercontacten 1ste leerjaar
Van maandag 30/10 t.e.m. vrijdag 3/11: herfstvakantie

DATA SCHOOLJAAR 2017 –2018
Vrije dagen: Maandag 29 januari
Woensdag 7 maart
Woensdag 2 mei (= de dag na de eerste communie)
Pedagogische studiedagen: Maandag 9 oktober
Woensdag 16 mei

Het drinken van water
wordt sterk gepromoot in De Parel.
In alle klassen drinken de kinderen water
na elke speeltijd.
Hiervoor vragen wij of ze zelf een beker meebrengen.

Nieuws van de ouderraad:

Iedereen is welkom op onze eerste vergadering
op maandag 25 september om 20.00 uur
in de refter van de lagere school

Het hele parelteam
wenst alle kinderen
een fijne start in
het nieuwe schooljaar!

Beste ouder
Beste grootouder

Langs deze weg wil ik graag enkele ouders of grootouders vragen om fruit te helpen schillen
en te verdelen over de klassen. Dit is telkens op een woensdag van 8.35u tot 9.35u.
Eerste trimester: 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober,
8 november, 15 november, 22 november, 29 november,
6 december,13 december en 20 december
Tweede trimester:14 januari, 31 januari, 21 februari, 7 maart en 21 maart
Derde trimester: 25 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni
Indien je interesse hebt om een volledig trimester te helpen, gelieve dan onderstaand briefje in
te vullen en ten laatste op vrijdag 8 september af te geven op school.
Op maandag11 september ontvang je dan een mailtje wanneer je verwacht wordt.

Reeds hartelijk dank voor je medewerking.
Juf Lydie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam ouder/grootouder: _____________________________________________________________
van naam kind(eren): _______________________________________________________________
klas(sen): _____________________________________________

O wil fruit helpen snijden in de O kleuterschool
O lagere school
O eerste trimester
O tweede trimester
O derde trimester
O

wil reserve zijn

mijn telefoonnummer: ___________________________
mijn mailadres: _________________________________

