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 Alles tekenen met naam en klas.
Brooddozen, drinkbusjes, koekendoosjes,
mutsen, sjaals, turnpantoffels, T-shirts etc.
duidelijk tekenen met naam en klas.
 Correct parkeren en in- en uitstappen
De ingang aan de parking van de leerkrachten is
enkel voor de leerkrachten bestemd. Er gaan
geen leerlingen via die poort de school binnen
of buiten. Dit is ook geen kiss and ride strook.
Gelieve hier niet voor te parkeren.
Parkeer eerst je auto voor je je kind laat
uitstappen. Dit voor de veiligheid van jouw en
andere kinderen.


vanwege het schoolteam van De Zonnewijzer

 Tijdig op school zijn.
De school begint ’s morgens om 08.30. Gelieve
ervoor te zorgen dat je kind op tijd aan school
is. De poort aan de fietsenrekken op de Kleine
Hemmen wordt om 08.15 geopend en om 08.30
afgesloten. Leerlingen die te laat zijn kunnen
via het kleine poortje naar binnen. In de
aanwezigheidsregister wordt er een L ingevuld
voor Laattijdig op school.


Woensdag = FRUITdag



Ik lees ook thuis dagelijks of mama/papa
lezen voor uit een goed boek.

Gebruik maken van een koekendoosje en
gezonde drankjes in een herbruikbare
fles meebrengen.

 Mijn smartwatch thuislaten
Een smartwatch is een leuk
speelgoedje voor de kinderen.
Met de smartwatch kunnen er
foto’s en filmpjes gemaakt en geluiden
opgenomen worden. Omwille van de
privacywetgeving zijn deze toestelletjes niet
toegelaten op school.
Attitude van januari

Ik hang mijn jas netjes op en zorg
dat de buitendeur dicht is.

Inschrijvingen nieuwe
leerlingen

De huidige wetgeving verplicht elke school om
een maximumcapaciteit bekend te maken en
zich daar aan te houden. Voor onze school is dit
570 leerlingen. Wanneer deze capaciteit is
bereikt, kunnen én mogen we geen kinderen
meer inschrijven.
Ook zijn er voorrangsperiodes vastgelegd
waarin je kan inschrijven.
 Voorrangsregeling voor kinderen van
personeelsleden en voor broers en zussen:
van 1 februari 2018 tot en met 7 februari
2018 elke schooldag tot 17.00. Op woensdag

Je kan je kind nu reeds inschrijven voor de
workshops van de krokusvakantie tot aan de
paasvakantie of voor de workshops die
plaatshebben in het 3de trimester.
Meer info vind je op de workshopblog:
https://workshopsdezonnewijzer.weebly.com/

Januari

Woensdag 10 januari:
Bowling voor het 1ste leerjaar
Maandag 15 januari:
Vergadering oudercomité om 20.30

tot 12.00.


De vrije inschrijvingsperiode start op
donderdag 8 februari 2018, elke schooldag
tot 17.00. Op woensdag tot 12.00.

Naschoolse workshops

Sinds november 2016 richt onze school
naschoolse workshops in. Dit om ervoor te
zorgen dat er geen leerlingen meer op de
reservelijst van de naschoolse opvang ’t
Alvermanneke komen te staan. Daarnaast
bieden we op deze manier alle leerlingen de
mogelijkheid om via een workshop hun talenten
te ontwikkelen.
In totaal namen er 237 leerlingen deel aan een
workshop. Daar komen nog eens de 45
leerlingen bij die deze week starten met een
nieuwe reeks workshops.
De volgende workshops hebben tot nu toe
plaatsgehad: CREA-, DANS-, DRAMA-,
DRONES-, KUNST-, LABO-, SCRATCH- en
TECHNOclub, KINDERYOGA, JUWELEN- en
NAAIatelier en SPORTSNACK.
Na een jaar werken concluderen we dat de
workshops uitsluitend bedoeld voor leerlingen
van het 4de, 5de en 6de leerjaar voor de voet
geannuleerd moeten worden omwille van te
weinig deelnemers. Daarom zullen die
specifieke workshops volgend schooljaar niet
meer ingericht worden.

Woensdag 17 januari:
VRIJAF
Pedagogische studiedag

Donderdag 18 januari
Schaatsen 6de leerjaar
Vrijdag 19 januari:
Auteurslezing in de BIB 2de leerjaar
Woensdag 24 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten: klas 4B
Schaatsen voor het 5de leerjaar
Polio-project voor het 6de leerjaar

Dinsdag 30 januari:
Film Casino Houthalen 5de leerjaar
Woensdag 31 januari:
Voorstelling Binnenste Buiten: klas 4D
Kennismakingsavond voor de ouders van de
oudste kleuters van de Kleurdoos en ouders van
andere nieuwe leerlingen.
Donderdag 1 februari:
Voorstelling Binnenste Buiten: klas 4C

