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(vrijaf voor de kinderen)
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INFORMATIE

14/09/2022:
L1: openklasdag
15/09/2022:
K1C/L2/L3/L4
infomoment
20/09/2022:
L5/L6 infomoment

Openklasdag 1° leerjaar
Op woensdag 14 september 2022 van 08u30 tot +/- 10u00
gaat de openklasdag voor het 1° leerjaar door.
(Ouders ontvingen hiervoor een uitnodiging)
Na ontvangst op de speelplaats kunnen de ouders 1 lesuur
meevolgen in de klas van zoon/dochter. Nadien krijgen zij meer uitleg van de klasleerkracht om zo inzicht te krijgen in het leerproces.
Schoolbrochure + Smartschool ouders

16/09/2022:
K3A: zwemmen

De aangepaste schoolbrochure kan u vanaf nu terugvinden op de website van onze
school. (www.mozaiekmm.be - info - algemene informatie - schoolbrochure)

20/09/2022:
L1+L5 vaccinatie CLB

Er zijn nog wat problemen met het inloggen op Smartschool voor ouders van nieuwe
leerlingen. Onze ICT’ers proberen dit zo snel mogelijk op te lossen!

21/09/20212:
L1: foto’s in HBVL

Infomomenten

28/09/2022:
K3 Natuurhulpcentrum
30/09/2022:
pedagogische studiedag
(vrijaf voor de leerlingen)

DATUM

KLAS

donderdag 15/09/2022

L2 / L3 / L4 + K1C

dinsdag 20/09/2021

L5 / L6

Ouderraad zoekt leden
Onze school beschikt over een zeer gedreven ouderraad, die een aantal keer
per schooljaar vergadert in aanwezigheid van de directeur en iemand van de
leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen krijgt u als lid de gelegenheid om op
een constructieve manier de bekommernissen van de ouders te delen.
Ook organiseert de ouderraad verschillende activiteiten waar helpende handen zeer welkom zijn.
Bent u geïnteresseerd?
Tijdens de infomoment op 15/09/2022 tussen 19u00 en 20u00 zal aan de ingangen van de school,
een delegatie van de ouderraad staan. Bij hen kan u meer info verkrijgen en u eventueel inschrijven.

Woensdag = fruitdag
Op woensdag nemen we geen koeken mee naar school!
We eten dan een stukje fruit, groenten, een boterham, ...

Drankbonnetjes
Er wordt geen drank meer verkocht op school. Eventuele drankbonnetjes kan men op het
leerlingensecretariaat inruilen.
Update leerlingengegevens
Gelieve alle wijzigingen i.v.m. contactgegevens - gezinssituatie - adres - … steeds door te geven aan het
leerlingensecretariaat. Dit kan telefonisch (089/76 34 99 ) of per mail (verpoortenm@mozaiekmm.be).

Brengen en halen van de kinderen
Maak goede afspraken met uw kind i.v.m. het ophalen:
•

wie komt hem/haar ophalen;

•

waar worden ze opgehaald;

•

Om verwarring tegen te gaan, hebben we onze mening herzien:
kinderen van het lager met broertjes/zusjes bij de kleuters mogen via de
speelplaats van de kleuters naar de grote speelplaats/naar huis.
(zowel ‘s morgens, ‘s middags als na school)

Bij het afhalen van de kinderen aan de Oenselstraat (lagere school):
•

ouders blijven aan de buitenkant van de poort wachten op de kinderen;

•

er is een verbod om te parkeren/stil te staan op de Oenselstraat.

