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Nieuwsbrief september.
Beste ouders,
Onze kinderen en leerkrachten hebben een mooie start genomen. De vakantiemodus staat terug uit.
Wij hebben in de vakantie niet stilgezeten. Zoals u kon zien is er een klimmuur bijgekomen en zijn we nu
plannen aan het maken om een behendigheidsparcours aan te leggen. De techniekklas krijgt zo stilaan vorm.
Het schoolreglement:
Het nieuwe schoolreglement kan u op onze site: www.abrahamhans.be terugvinden.
Verloren voorwerpen:
Wij hebben nog 3 volle zakken kledij en brooddozen van vorig schooljaar. Mocht u nog iets kwijt zijn dan
kan u een kijkje komen nemen in de zakken tot 22/09. Daarna gaan we de zakken naar de
tweedehandswinkel brengen.
Prijs zwemmen:
De prijs van het zwemmen bedraagt €1,50. Dit is het bedrag dat wij aan sportoase moeten betalen.
Van september tot december gaat het 3de en 4de leerjaar zwemmen. Het 4de leerjaar zwemt, zoals elk jaar ,
gratis!
Tutti frutti, oog voor lekkers:
Wij starten vanaf 4 oktober met de actie tutti frutti. U kreeg hieromtrent een brief.
Het zou fijn zijn mocht uw kind hieraan kunnen deelnemen.
Strapdag/ car free day
Op donderdag 21 september is het nationale “ car free day”, de bedoeling hiervan is dat zoveel mogelijk
kinderen per fiets of te voet naar school komen.
Op vrijdag 22 september mogen alle kleuters en kinderen hun fiets, step of rolschaatsen ( met beschermers)
meebrengen.
Wat staat er zoal op het programma op de strapdag?
 Een behendigheidsparcours
 We zingen allemaal het straplied (terug te vinden op youtube of op de site van strapdag)
 De politie komt de fietsen controleren
 De kinderen krijgen een strapkaart




De kleuters stappen op een blote voetenpad.
Iedereen krijgt een polsbandje

Op vrijdag 22 september sluiten we de parking de volledige dag af!
vanaf maandag 25 september krijgt elke leerkracht een eigen parkeerplaats. We zouden het appreciëren
mocht u deze plaats voortaan niet meer innemen, waarvoor dank!
Foto’s op de facebookgroep:
Foto’s van activiteiten komen op onze facebook: abraham hans basisschool.
Elke juf/ meester heeft een eigen facebookaccount.

Kinderen brengen en afhalen:
De ouders van de kinderen van de lagere school komen niet mee naar binnen.
De kinderen plaatsen ’s morgens hun boekentas op het juiste rek.
Kinderen mogen na schooltijd niet buiten de schoolpoort wachten op hun ouders, ze moeten op de
speelplaats blijven, dit is voor hun veiligheid en voor de verzekering.
Brooddozen:
Wij merken dat er nog heel wat boterhammetjes verpakt zitten in aluminiumfolie.
Mogen wij er zeker nogmaals op aandringen om de boterhammetjes in een brooddoos te stoppen?
Kweetet:
Vanaf maandag 18/09 wordt het huiswerkplatform van kweetet geactiveerd. Elk kind van L1 tot L6 krijgt
een persoonlijke code ( zie agenda).
Secretariaat:
Op maandag en dinsdag kan u Françoise raadplegen i.v.m. de facturatie.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is Eli aanwezig, op maandag Marianne.
Op woensdag is er niemand op het secretariaat.

Belangrijke data!!!!
21/09: car free day
22/09: strapdag
29/09: facultatieve vrije dag ( géén school, ook géén opvang)
05/10: dag van de leerkracht
10/10: veldloop: L3, L4 en L5
19/10: fotograaf op school
22/10: MOSSELFESTIJN
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