Berendrecht, 30 maart 2018.

De vastenperiode loopt op
zijn einde, deze week
beleven we in De Goede
Week en kijken we uit naar
Pasen. Pasen is het feest
van de verrijzenis, van
herstel en nieuw leven.

Laat de paasvakantie een tijd zijn om nieuwe
energie op te doen en de batterijen terug op te
laden, dan kunnen we er na de paasvakantie
weer stevig tegenaan !

Onze school heeft een jarenlange traditie om tijdens de vatenperiode projecten op te zetten ten
voordele van een goed doel. Soms steunden we een actie dichtbij huis of zochten we een project
in een Derde Wereldland. Dit jaar hebben we een actie op touw
gezet ten voordele van de organisatie ‘BEDNET’.
Via de sponsorkaarten hebben we allemaal samen een bedrag
bijeen gespaard van

Hartelijk dank aan iedereen die onze bij deze actie
ondersteunde !!!

Geen school op …
30/04: facultatieve verlofdag
16/05: pedagogische studiedag

Belangrijke data volgend
schooljaar
Hier al vast 2 belangrijke data voor
volgend schooljaar :
Schoolfeest : 11 mei 2019

Koeken

1ste Communie : 25 mei 2019

Mogen wij vragen om de papiertjes
rond de koeken er thuis reeds af te
doen en de koeken zo in een doosje
te steken. Dit om een hoop zwerfvuil
op de speelplaats te vermijden.
Alvast dank voor jullie medewerking.

Wat moet je doen wanneer de gimme app op je
Android Smartphone niet meer wil opstarten?
Op Android smartphones gebeurt het soms dat apps
blokkeren. In dit artikel leggen we uit wat je moet doen
om dit probleem op te lossen.
Dit artikel is enkel bedoeld voor gebruikers die met
een Androidphone werken.
Om de gimme app opnieuw aan de praat te krijgen
doe je het volgende.
1. Open je instellingen op je smartphone.
2. Tap dan op "applicaties" of “apps”
3. Open gimme
4. Tap op “opslag”, "Gegevens wissen" en "cache
legen".
Android zal je vragen of je wel zeker bent dat je alle
gegevens wil wissen. Klik gewoon op ok, want je kan
geen gegevens per ongeluk verwijderen.

 Indien u problemen hebt met het ontvangen van Gimmeberichten, meld dit dan gerust even aan
de klasjuf of het secretariaat. Wij sturen uw vraag dan door aan Gimme zodat het spoedig opgelost
kan worden.

Fiscaal attest opvang 2017
Uw kind kreeg het fiscaal attest mee betreffende de middagopvang en voor- en nabewaking.
Indien er iets veranderd moet worden gelieve dan het formulier met de wijzigingen op terug te
bezorgen zo kunnen wij u een nieuw attest meegeven.
Bv. attest op naam van moeder (indien anders gemeld wordt dit standaard opgemaakt op
naam van vader), adreswijziging, …

Aangepast en vernieuwd op 30.03.18
PAASVAKANTIE van 02.04.2018 t/m 15.04.2018
Zondag
15.04.18

Vormsel

Maandag
23.04.18

Oudercontact kleuterschool 2,5- & 3-jarigen

Donderdag
26.04.18

Zangfeest 75 jaar CKSA (scholengemeenschap, Lotto-Arena) (Info volgt)

Vrijdag
27.04.18

*Netoverschrijdende scholensportdag eerste graad
*Rapport

Maandag
30.04.18

Facultatieve verlofdag, school gesloten

Dinsdag
01.05.18

Feest van de arbeid, school gesloten

Vrijdag
04.05.18

Kijkmoment instappertjes O.H.Hemelvaart - 09.00u -10.00u

Zaterdag
05.05.18

1ste Communie

Dinsdag
08.05.18

Medisch onderzoek kleuters geb.2013 (1ste deel)

Donderdag
10.05.18

O.H.Hemelvaart, school gesloten

Vrijdag
11.05.18

Brugdag, school gesloten

Maandag
14.05.18

Instapmoment 2,5-jarige kleutertjes

Woensdag
16.05.18

Pedagogische studiedag, school gesloten

Vrijdag
18.05.18

Sportdag lagere school

Maandag
21.05.18

Pinkstermaandag, school gesloten

Dinsdag
22.05.18

Medisch onderzoek kleuters geb.2013 (2de deel)

Zaterdag
26.05.18

Schoolfeest

Vrijdag
01.06.18

*Netoverschrijdende scholensportdag voor de eerste graad is
verschoven naar vrijdag 27.04.18
*Schooluitstap kleuterschool : Binnen- en buitenspeeltuin
Kinderdroom, St-Job-in-‘t-Goor

Donderdag
07.06.18

Sportdag kleuterschool

Vrijdag
08.06.18

Rapport

Maandag
11.06.18

Medisch onderzoek kleuters geb.2014

13.06.18 t/m
22.06.18

Toetsenperiode lagere school

Donderdag
14.06.18

Oudercontact kleuterschool selectieven

Dinsdag
26.06.18

Schooluitstappen lagere school :
- 1 en 2 : Familiepark Harry Malter
- 3/4/5 en 6 : Openluchtmuseum Bokrijk

Woensdag
27.06.18

Eindviering 9u
Proclamatie 19.30u

Donderdag
28.06.18

Rapport 15.30u – 17.00u voor 1ste leerjaar
Rapport 16.00u – 18.00u voor 2de t/m 6 de leerjaar

Vrijdag
29.06.18

Rapport
Laatste schooldag, namiddag : school gesloten
Kleuterreceptie : van 10.30u tot 11.30u. Om 11.30u mogen de kleutertjes mee
naar huis

