Zomergem-Beke, maandag 12 november 2018
Renovatiewerken
Schoolfotografie
Sinterklaas
Nieuwjaarsbrieven en kerstboek
Beste ouders
De renovatiewerken (nieuw elektriciteitsnet, nieuwe zuinige verlichting, branddetectie
en WIFI) zijn volop bezig. De laatste hand wordt nu gelegd aan de benedenverdieping.
Waarschijnlijk starten we volgende week met klas 1LA en 2L. Zij verhuizen dan tijdelijk
naar de gerenoveerde klasjes van de Julesklas. Aansluitend wordt dan nog de klas van
1LB gerenoveerd. Het schilderen van de klassen en de gangen zal telkens in de vakanties
gebeuren. Voor het telkens verhuizen, maken veel handen licht werk en zouden we met
een nieuwsflash een oproep doen als we de exacte data weten.
We hebben een berichtje gekregen dat de schoolfoto’s klaar zijn maar de strookjes met
jullie inlogcode lopen wat vertraging op door de staking bij de post! Op het strookje dat
je deze week ontvangt, vind je alle info om makkelijk alle foto’s en gadgets te bestellen.
Indien vragen of opmerkingen, neem je contact op met Caroline van het secretariaat.
Voor 3de tot 6de leerjaar organiseert het oudercomité opnieuw een sintfuif in de
Kokorico op vrijdag 7 december. Jullie mogen binnenkort een flyer verwachten met
meer info maar je kan de datum alvast noteren. Sinterklaas kom natuurlijk ook op
donderdag 6 december, op zijn verjaardag zelf voor iedereen!
Onderaan vinden jullie een strookje om de nieuwjaarsbrieven en eventueel een
kerstboek te bestellen. De nieuwjaarsbrieven kosten €0,75, de prijs van het kerstboek
vinden jullie onderaan. Strookje graag afgeven tegen volgende week vrijdag.
We hebben gemerkt dat er heel wat fietsen bleven staan tijdens de herfstvakantie. We
zouden de fietsenstalling graag in zijn winterjasje steken en we zouden dankbaar zijn
mochten alle achtergebleven fietsen opgehaald worden. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet
Bart Mattheeuws, directie
Ik ……………………………………………………… ouder van ………………………………… uit klas ……………… bestel:
O ………… nieuwjaarsbrieven. De nieuwjaarsbrieven zijn bestemd voor (graag juiste
aanspreking): …………………… ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O
O

het gewone kerstboek van Averbode aan €7,00
het kerstboek met educatieve uitgave van Averbode aan €14,00

Handtekening

