Dinsdag 1 september 2020

INVULBRIEVEN schooljaar 2020-2021

Intekenbrief naschools aanbod september – december 2020 ( deel 1)
Liefst inschrijven tegen maandag 7 september a.u.b., zo krijgen we onmiddellijk zicht op de
grootte van de groepen.
Je kan je kind ook voor meer dan één groep/dag inschrijven! Afhankelijk van de grootte van
de groepen kunnen er nog kleine wijzigingen zijn na inschrijving, we houden jullie op de
hoogte.
Wie uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn of ziek is, meldt dit aan het secretariaat op
secretariaat@schoolbeke.be
Het naschools aanbod start reeds op maandag 7 september, zorg er dus voor dat jouw kind
maandag ingeschreven is via de intekenbrief of via mail op secretariaat@schoolbeke.be

Naschools aanbod
Mijn kind ( naam ) …………………………………………………… uit klas………………………
Schrijft zich in voor:
o
o
o
o
o
o

maandag  1-2-3: sport en spel door Juf Charlotte
dinsdag  speels musiceren met kleuters door Juf Elise
( enkel voor Dummies 2K en 3K )
donderdag  1-2-3: beeldopvoeding door Juf Morgane
donderdag  4-5-6: speels leren programmeren bij Meester Danny ( max 13 )
donderdag  4-5-6: handvaardigheid ( naaien, breien, haken, decoratie ) bij
Bobonne Katrien ( max 13 )
studie op maandag – dinsdag – donderdag ( omcirkel de dagen )

Je kan je kind ook voor meer dan één groep/dag inschrijven! Afhankelijk van de grootte van
de groepen kunnen er nog kleine wijzigingen zijn na inschrijving, we houden jullie op de
hoogte. Wie ( van 4-5-6 ) in het eerste trimester niet meer kan inschrijven, heeft in het
tweede trimester voorrang.

Handtekening:

Extra invulbrieven ( deel 2 )
Vandaag krijgen jullie ook nog enkele documenten mee om in te vullen en na te zien:
- Maaltijden en abonnementen
- Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement
- Individuele controlefiche van de leerling
- Fotorecht
Mogen we vragen om dit zo vlug als mogelijk in orde te brengen a.u.b.? Bij vragen of opmerkingen ,
aarzel niet om contact op te nemen.

Als de les gedaan is:
Mijn kind …………………………………………………………………………..uit klas………………………
O mag mijn kind zelfstandig naar huis.
O haal ik mijn kind aan het hek af.
O gaat mijn kind naar de opvang
Handtekening

Maaltijden
Mijn kind ……………………….………………………..………………. uit klas ………………………….
- neemt tijdens de middagpauze:
O nooit soep bij de boterhammen
O altijd soep bij de boterhammen
O soep bij de boterhammen op volgende dagen: ……………………………………………………………………
- neemt tijdens de middagpauze
O nooit warme maaltijd
O altijd warme maaltijd
O warme maaltijden op volgende dagen: ………………………………………………………………………………..
Handtekening

Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement ( zie schoolwebsite )
De ouders van

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
verklaren dat ze instemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement van
Vrije Basisschool Beke
Oude Staatsbaan 64
9930 Zomergem
Tel. 09/372.75.79
Datum: 1 september 2020 ( aangepaste versie sj 2020-2021 komt binnenkort online )

………………………………………………….
Naam en handtekening moeder

………………………………………………….
Naam en handtekening vader

Vrijblijvend aanbod tijdschriften (jaarabonnementen)
Mijn kind: ……………………………………………………………………………………………… uit klas …………………………….
o

Doremini (peuters en 1e kleuter)

€ 36,00

o

Doremix (2de kleuterklas)

€ 36,00

o

Doremi (3de kleuterklas)

€ 36,00

o

Zonnekind (eerste graad)

€ 39,00

o

Zonnestraal (3de leerjaar )

€ 39,00

OPGELET : 4de 5de en 6de leerjaar krijgen Zonnestraal en Zonneland als leermiddel in de klas
aangeboden. De school betaalt dus deze abonnementen. Ze zijn dus uit de lijst verdwenen!
o

Vlaams filmpjes (derde graad )

€ 31,00

o

National Geographic (4de, 5de en 6de leerjaar)

€ 37 of € 47 ( specials )

o

Wild van Freek ( 3de leerjaar )

€ 37 of € 47 ( specials )

o

Boektoppers kleuters (pakket)

€ 20,00

o

Boektoppers lager (pakket)

€ 20,00

o

Klap (3de en 4de leerjaar)

€ 21,00

o

Kits (5de en 6de leerjaar)

€ 22,00

o

Bobo (2de en3de kleuter)

€ 30 of € 40 ( specials )

o

En Action (5de leerjaar)

€ 11

o

En Action (6de leerjaar)

€ 11

Handtekening

