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www.detwijg.be: zeker een bezoekje waard!
Nieuw schooljaar! Welkom!
We hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad. Wij kijken er nu wel naar uit om terug te
beginnen, met al onze vriendjes die we hebben moeten missen die twee maanden…
Aan die vele nieuwe kinderen en hun ouders: ook heel veel succes gewenst dit schooljaar.
Welkom ALLEMAAL!

Nieuw schoolreglement.
Bij een nieuw schooljaar horen ook nieuwe afspraken. Er zijn ook een aantal wettelijke bepalingen die
moesten worden aangepast in het schoolreglement. U ontvangt vandaag uw exemplaar via uw oudste
kind.
Mogen wij u vragen het instemmingsformulier  ( bijlage 1) voor 10 september gehandtekend terug te
bezorgen aan de klastitularis? U hoeft maar 1 briefje te ondertekenen, waar u alle namen noteert van
uw kinderen die bij ons naar school gaan. Bedankt voor uw medewerking.

Informatieavond.
Donderdag, 6 september kan u in de klassen van de lagere school alle info bekomen wat betreft het
zorgbeleid, huiswerk maken, ons jaarthema: milieu en gezondheid, de klaswerking, …
De klastitularis zal u hier informeren, dit is nog geen persoonlijk oudercontact. Die zijn later gepland
en worden u nog meegedeeld. U bent welkom
om 18.00 u in het 2de en het 5de leerjaar;
om 19.00 u in het 1ste en het 3de leerjaar;
om 19.30 u in het 4de leerjaar;
om 20.00 u in het 6de leerjaar.

Dinsdag, 11 september is de kleuterschool aan de beurt: u bent welkom
om 18.30 u bij juf Chris en juf Anita
om 19.00 u bij juf Lut en juf Nicole
om 19.30 u bij juf Rita.

Jaarthema: milieu op school (MOS) en gezondheid
U zal het kunnen lezen in het nieuwe schoolreglement: wat de kinderen als tussendoortjes mogen
meebrengen ( geen snoep, geen frisdranken zoals cola,…), wat we allemaal gaan ondernemen om zo
milieubewust mogelijk ( en bovendien ook nog gezond!) te leven, op school en hopelijk ook
daarbuiten.
Dit past zeker in de aanloop naar het gezondheidsbeleid dat elke school moet opstellen vanaf januari
2008. We hopen te mogen rekenen op uw medewerking.

Vriendelijke groeten,
Het schoolteam                                                             De directie

M. Van der Auwera


