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Zorgvisie
Wat is onze zorgvisie? Wie zit er in het zorgteam? Wat is zorgbreed werken? Hoe creëren we
een pedagogisch veilig klimaat? U vindt het antwoord op de website van de school onder de
link van het zorgteam.

Nieuwsbrief via mail?
Indien u graag deze nieuwsbrief in uw mailbox ontvangt, kan d it door u in te schrijven via de
link onder “ nieuwsbrieven”. Geef dan liefst ook een seintje via de agenda van uw kind,
indien u de papieren versie niet meer wenst te ontvangen. Op die manier verbruiken we
minder papier, en is dit weer een pluspunt voor het Mos - team. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Afspraken regeling rijen/ ophalen kinderen na schooltijd
De kinderen die na schooltijd te voet naar huis gaan, verzamelen zich in de inkomhal van de
school, samen met de fietsers. Zij mogen onder begeleiding van een leerkracht de straat
oversteken. Alle andere kinderen wachten op de speelplaats tot hun ouders hen daar komen
ophalen. Op de speelplaats is er toezicht voorzien: het eerste kwartier door de leerkrachten,
gevolgd door de mensen van de opvang ( Kido). Ouders die hun kinderen komen ophalen
zouden wij vriendelijk willen vragen hun kinderen bij zich te houden, en niet door de gangen
te laten lopen. Op die manier is er een beter overzicht voor de toezichthouders, e n wordt de
veiligheid van uw kinderen gegarandeerd.

Infoavond zeeklassen
Die gaat door op dinsdag, 8 april om 20.00 u ur. De ouders van het 4de leerjaar zijn welkom.

Infoavond eerste leerjaar
De ouders van de beide eerste leerjaren zijn welkom op donderda g, 10 april om 20.00 uur. De
brief met info en inschrijvingsstrookje is voor de vakantie meegegeven. U kan zich nog
inschrijven tot 8 april.

Erfgoeddag
Onze leerlingen van het 2de leerjaar gaan vrijdagnamiddag, 11 april met de trein naar Leuven.
Daar gaan ze hun tekeningen bekijken die ze gemaakt hebben in het kader van de erfgoeddag
“ hoe gaat ons leven er binnen 50 jaar uit zien?”  Een briefje met meer info volgt.
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Oudercontact kleuters
U krijgt nog een briefje mee, waarop u uw voorkeuruur kan noteren. De  contactavond zal
plaatsvinden donderdag, 17 april.

Medisch onderzoek
1B: op donderdag 17 april op school.
2de kleuterklas: op dinsdag 29 april op medisch centrum .

Rollebolle
De kleuters van de 2de en de 3de kleuterklassen gaan op vrijdagvoormiddag, 18 april
“Rollebollen”  in de Meander te Rotselaar. Meer info volgt nog in een briefje.

Muzische vorming 2de graad
In het begin van het schooljaar werd in een  nieuwsbrief meegedeeld dat onze juffen van het
3de  en 4de leerjaar om de twee weken de donderda gnamiddag een navorming muzische
vorming zouden gaan volgen. Die navorming is bijna afgerond, en als apotheose gaan ze op
donderdag, 24 april optreden voor de kinderen van 3 en 4 in Tielt-Winge. Veel succes aan
onze juffen!

Opbrengst vastenvoettocht
Onze kinderen hebben weer enorm flink hun best gedaan: ze hebben tot nu toe ongeveer
€ 4000 bij elkaar gestapt, en er komt nog geld binnen. Bedankt iedereen voor jullie steun. Het
juiste bedrag kan u terugvinden op onze “ thermometer” aan de deur in de inkomhal.

Vrijaf
Donderdag, 1 mei: O.-H.-Hemelvaart
Vrijdag 2 mei: brugdag

Het derde trimester is ingezet, het schooljaar is al ver gevorderd. Het zal een drukke periode
worden, er staat namelijk nog heel veel op het programma: Ontbijt je fit, communie,
verkeersweek, zeeklassen, schoolfeest,…, druk, maar boeiend!

De leerlingen van het zesde leerjaar hebben voor de vakantie een omslag meegekregen met
uitgebreide informatie hoe de inschrijvingen voor het eerste middelbaar zullen verlopen. (Dit
geldt enkel voor de Leuvense scholen!) Mocht u nog vragen hebben, kan u naar het
opgegeven telefoonnummer bellen. Indien u de omslag om een of andere reden niet meer hebt,
aarzel niet en kom een nieuwe vragen bij de directie.

Het schoolteam                                                De d irectie,
                                                                         Martine Van der Auwera


