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EDITORIAAL

Donderdag 5 april 2018
Trek je koksmuts aan. We maken de heerlijkste toastjes
met eiersalade.
Vrijdag 6 april 2018
Ben
jij
een
speurneus?
paaseierenzoektocht!

Doe

mee

aan

onze

Maandag 9 april 2018
Wordt het prachtig lenteweer? We schilderen alvast de
mooiste lentetafereeltjes!
Dinsdag 10 april 2018
Zet je schrap voor onze lentequiz met leuke vragen en
plezante doe-opdrachten!
Woensdag 11 april 2018
Tijd om buiten te spelen. Als het weer het echt niet toelaat,
gaan
we
naar
de
sportzaal.
Wie
kent
lieveheersbeesttikkertje of schaapje, schaapje?
Donderdag 12 april 2018
We knutselen met cakevormpjes. Wie raadt wat we maken?

OPVANG IN DE PAASVAKANTIE
Tijdens de paasvakantie is er opvang. Alleen op Paasmaandag,
2 april 2018 is de opvang gesloten.
Wie een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten. U kunt ons daarvoor telefonisch
contacteren op het nummer 056 21 67 14.
Juffrouw Sophie, juffrouw Marleen, juffrouw Phebe,
juffrouw Sofie en juffrouw Heike verzorgen de opvang. Er is
een heel leuk aanbod van allerlei activiteiten voor jong en de
al wat ouderen.
Dinsdag 3 april 2018
Pasen! We knutselen vandaag grappige paashaasjes!
Woensdag 4 april 2018
Wie is de snelste paashaas onder ons? Doe jij ook mee aan
onze paasestafettes?

Vrijdag 13 april 2018
Koken! We maken lekkere, gezonde vlindertjes!

STUDIE
Er is geen studie op dinsdag 17 april 2018 wegens overleg
schoolteam.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 25 april 2018 is er pedagogische studiedag.
Het team van de Damiaanschool verdiept zich samen met de
collega’s van de andere KBK-scholen in het thema van het
onderwijs in de toekomst. Dit is een aanloop naar de
introductie van het nieuw leerplanconcept ‘ZILL: Zin in
Leren – Zin in Leven’ in het schooljaar 2018 - 2019.

Er is op die dag geen klas. De opvang is wel open. Wie op die
dag een warm middagmaal wenst, laat dit ten laatste tegen
9 uur van de dag zelf weten.

VERKEERSVEILIGHEID

FISCAAL ATTEST
Het fiscale attest voor de bijdragen die u in 2017 voor de
opvang van uw kind betaalde, mag u van ons verwachten voor
de paasvakantie.

De wegeniswerken op de Pottelberg maken het ons niet
gemakkelijk.

Deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar als u ze opneemt in
uw belastingaangifte.

Het feit dat er in de Anne Frankstraat geen doorgaand
verkeer meer mogelijk is en dat het uitrijden via de
Bruyningstraat niet vlot verloopt, maakt dat de meeste
ouders er nu voor kiezen om de kinderen af te zetten en op
te halen via de ingang aan de Pottelberg.

Let wel. We kunnen geen attesten uitreiken voor bijdragen
waarvan de rekening nog niet betaald is.

Op de Pottelberg is er geen doorgaand verkeer mogelijk
waardoor met de wagen keren niet anders kan. Mogen we
met aandrang vragen om voor de veiligheid van iedereen
niet te keren ter hoogte van de schoolpoort. We houden
echt ons hart vast als we zien hoe sommige ouders voor de
schoolpoort met de wagen een bocht van 180 graden nemen.
Foei!
We weten ook dat er op de Pottelberg zo goed als geen
plaatsen meer zijn om te stationeren. Daardoor stoppen
heel wat ouders ter hoogte van de schoolpoort op de rijweg
om de kinderen te laten uit- of instappen. Er wordt zelfs
halt gehouden op de oversteekplaats voor voetgangers of
dubbel gestationeerd op de rijweg. Dat zorgt voor onveilige
situaties. Mogen we hiervoor je aandacht vragen?

Bij gescheiden ouders ontvangt alleen de ouder die de
rekeningen betaalt, het attest. Als gescheiden ouders elk
een deel van de rekening voor zich nemen, kunnen we 2
attesten opmaken. Daarvoor hebben we een schriftelijk
akkoord nodig van beide ouders met vermelding van het
bedrag van de opvang dat ieder in 2017 voor zich nam. Dit
schriftelijk akkoord bezorgt u aan de directeur.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of bij
Ariane, de administratief medewerker van onze school.

