INFO

Gemeentelijke Basisschool De Meikever – Meistraat 148 – 2480 Dessel

Einde schooljaar-info – 2017-2018
Vrijwilliger zijn…
is vrijwillig
maar niet
vrijblijvend.
Is verbonden
maar niet
gebonden.
Is onbetaalbaar
maar niet te koop.
Is positief denken
is positief doen.
Met als enige doel
voor jezelf en de
ander een GOED
gevoel!

aan allen

die zich voor
onze kinderen,
onze school
hebben ingezet!

vanwege de kinderen
en het schoolteam!

Inschrijvingen
Nieuwe kleuters/leerlingen kunnen ingeschreven
worden tijdens de eerste week van de vakantie,
tijdens de twee laatste weken van augustus of
op afspraak.
Gelieve steeds een afspraak te maken op het nummer
014/37 78 73 of 0478/ 65 36 50

OPENDEUR KLEUTERSCHOOL
enkel voor de ouders en kleuters
maandag 27 augustus 2018
van 18.30u. tot 19.30u.

Klasindeling volgend schooljaar
K1S: juf Sonja Verkoeyen (2,5 en 3-jarigen)
K1I: juf Ilse Vansweevelt (3-jarigen)
K2C: juf Christine Smolders (4-jarigen)
K2M: juf Marleen Goormans (4-jarigen)
K3L: juf Leen Cools (5-jarigen)
K3E: juf Els Smeyers (5-jarigen)
L1D: meester Davy Keersmaekers (1e leerjaar)
L1L: juf Lore Van Gulik (1e leerjaar)
L2M: juf Martine Vlemincx + vervanging 4/5
L2L: juf Lore Gijs (2e leerjaar)
L3A: juf An Nijs (3e leerjaar)
L3H: juf Hanne Segers (3e leerjaar)
L4A: juf Ann Verheyen (4e leerjaar) + ondersteuning
L5A: juf Ann Peeters (5e leerjaar)
L5L: juf Laura Frederickx (5e leerjaar)
L6H: meester Herwig Mertens (6e leerjaar) + ondersteuning

27 augustus 2018 zullen al de klaslijsten
uithangen aan het raam. (14.00u)

maandag 3 september 2018
HEROPENING VAN DE SCHOOL

BELANGRIJKE DATA schooljaar 2018-2019
Noteer ze alvast in jullie agenda!
Verlofdagen: 2 mei en 3 mei
Studiedagen (= geen school): 10 oktober, 5 december, 13 februari

Hartelijk dank aan alle leden van het oudercomité
en de helpende handen voor hun inzet en financiële
ondersteuning! We konden steeds op jullie rekenen!
Jullie verdienen een dikke pluim!
Op naar volgend schooljaar !!!
Vanwege de kinderen en het schoolteam!

Onze schoolverlaters behaalden hun getuigschrift of attest.

Maar ook een dikke proficiat voor al de leerkrachten van de
Meikever. Zij hebben zich ten volle ingezet voor onze
kinderen zodat wij hen kunnen verder sturen met een goed
gevulde rugzak naar het secundair onderwijs.
Wij wensen al onze schoolverlaters veel succes toe in hun
verdere schoolloopbaan. Wij zijn ervan overtuigd dat zij met
mooie herinneringen kunnen terugblikken op de vele jaren
die zij in “De Meikever” doorbrachten.
De ouders danken wij van harte voor het vertrouwen dat zij
steeds stelden in ons schoolteam

. Dank u !!!

28 augustus

Startvergadering oudercomité
(19.30u.)

Overlijdens
Mevrouw Louisa Peeters
grootmoeder van juf Leen Cools

Onze innige deelneming

Geboorten
Mathil Vanherck
dochtertje van
juf Hanne Segers

Gefeliciteerd !

Prettige vakantie !!!
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