Sint-Lodewijksschool
Meensesteenweg 715
8800 Rumbeke Beitem

04/02/2019

Beste
Eerst dit: Is je kind geboren in 2017 en wens je dat je kind volgend schooljaar naar onze school komt?
Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

1) Vergeet niet je kind vooraf aan te melden (tussen 1 en 29 maart 2019) op
www.kieseenschoolinroeselare.be .
2) Inschrijven op school kan pas van 6 mei 2019 tot 24 mei 2019.
Wie meer info wenst i.v.m. aanmelding en inschrijving, kan contact opnemen met de school.

Praktische mededelingen:
 Wij merken dat er de laatste tijd veel kinderen die zelfstandig naar school komen, blijven ‘hangen’ in
de schoolbuurt. Wil u als ouder dit in de gaten houden, als school zijn wij niet aansprakelijk indien er
op dat moment iets gebeurt.
 Mogen wij u vragen om, wanneer uw kind medicijnen dient te krijgen, u een medicijnkaart invult?
Leerkrachten mogen namelijk geen medicijnen toedienen, indien daar geen goedkeuring voor gegeven
werd. De medicijnkaart kan u terugvinden op onze schoolwebsite, onder het tabblad ‘Praktisch’.
 Het koude winterweer zorgt voor mooie sneeuwtaferelen. De kinderen dragen warme jassen, mutsen,
sjaals… de ideale leefomgeving voor LUIZEN. De laatste weken doken de beestjes al in verschillende
klassen op. Daarom raden wij u aan om ook uw kind in deze tijd van het jaar regelmatig te controleren.
Moest u luizen ontdekken, gelieve ons daarvan op de hoogte te brengen.
 Eerder werd gecommuniceerd dat Juul Wallican een deel van de klasopdracht van juf Maaike zou
overnemen. De huidige opdracht (in een andere school) van meester Juul werd echter verlengd tot aan
de krokusvakantie. Tot dan zal juf Shauny Lagae deze vervanging op zich nemen. Concreet houdt dit in
dat juf Shauny ondersteuning zal bieden in het 3e en 5e leerjaar.

Kalender:

Wieltjesweek van maandag 11 februari t.e.m. vrijdag 15 februari.
Kinderen van het lager mogen hun rolschaatsen, skeelers, steppen of waveboarden (geen
hoverboarden!) meebrengen. Tijdens de speeltijden mogen de kinderen zich volop uitleven
met hun wieltjes. Tussendoor wordt het materiaal in ‘De Ketting’ geplaatst. Wil ervoor
zorgen dat het materiaal van uw kind genaamtekend is.
 De klimaatveranderingen zijn de laatste tijd opnieuw volop in de media aanwezig. Ook wij willen alvast
ons steentje bijdragen door op dinsdag 12 februari deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Die dag zetten
we de verwarming in de klassen een stuk lager. Zorg dus zeker voor een extra dikke trui!
 Op donderdag 14 februari gaan de leerlingen van het 1e t.e.m. 4e leerjaar schaatsen
in Finlandia te Gullegem. Gelieve handschoenen mee te geven met uw
zoon/dochter. Zonder handschoenen mogen de leerlingen niet op het ijs.
 De periode tussen de krokus- en paasvakantie telt slechts 4 weken. Daarom hebben
we beslist om het krokusrapport reeds op 15 februari mee te geven. Op deze manier kunnen we het 2 e
trimester in twee gelijke delen opsplitsen.
 Op vrijdagnamiddag 1 maart komt een CLB-medewerker in klas 6 informatie geven over de structuur
en de keuzemogelijkheden in het secundair onderwijs. Dit gaat van start om 13.05u en duurt tot
15.00u. Deze namiddag is bedoeld voor ouders en leerlingen van het 6 e leerjaar.

 Noteer zeker in jullie agenda: vrijdag 29 maart – schoolfeest! Dit jaar gaan we voor een ander concept.
Tijdens een fotozoektocht doorheen de school, kan u een kijkje nemen in de klassen. Ondertussen kan
u genieten van een natje en een droogje. U kan starten met de fotozoektocht tussen 16.30u en 18.30u.
Meer info volgt later.
Wij hopen u te mogen verwelkomen!
 Voor de tweede maal organiseren de ‘Sint-Lodewijksvrienden’ de
‘Euro-shop-streetrun’. Noteer dus ook zaterdag 1 juni in de
agenda!
 Krokusvakantie: maandag 4 maart tot zondag 10 maart.

Met vriendelijke groeten,
het beleidsteam

