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E D I T O R I A A L
Na een korte week, een bondige flashboem met
praktische zaken om met je agenda in je hand door te
nemen. Vergeet je afspraak niet voor het oudercontact.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Medisch onderzoek K1 (deel 2) wordt dinsdag 17 juni op

AGENDA
 Vrijdag, 13 juni : forum: inhuldiging
totempaal en pensioen Nadine en
Ronny en uitreiking van
leesdiploma’s N1 !
 Woensdag, 18 juni : leerlingenraad
om 8.45u
 Dinsdag, 24 juni : oudercontact

en praatcafé
 Donderdag, 26 juni :

proclamatie om 19 u

school in de voormiddag verder gezet

MENU
Opvang op vrijdag 27/06:
De laatste schooldag (27/06) eindigt om 11.30u. Tot

 Zie website

DEADLINES

12.30u is er opvang op de school voorzien. Wie zijn
kinderen niet tijdig kan komen ophalen kan wel gebruik
maken van de gemeentelijke opvang ’t Vinkemolentje.

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Gelieve vooraf aan mij door te geven indien je kind naar
die opvang moet gebracht worden. Dank voor je
medewerking.

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Actie belgerinkel.
Ik kreeg gisteren de melding vanuit de gemeente dat op
vrijdag 13 juni om 19.30u in het gemeentehuis de
prijsuitreiking doorgaat met een hapje en een drankje. Elke deelnemer ontvangt een prijs
zoals een rugzakovertrek of een knipperlicht of een pet of een fluohesje of een
snoepbrochette. De prijzen die niet werden afgehaald worden op de school geleverd.
Gelieve die daar dan op te halen. Vanaf maandag 16/06 zal de overzichtslijst ophangen
aan de ingang van de nieuwbouw. Hartelijk gefeliciteerd aan de winnaars
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Geen warme maaltijden in de laatste schoolweek:
Vanaf maandag 23 juni zal er geen warme maaltijd en soep meer te verkrijgen zijn omdat
we voor het einde van het schooljaar de facturatie voor juni willen meegegeven. Gelieve
ervoor te zorgen dat je kind wel een broodmaaltijd meekrijgt. Wij voorzien hierbij water.
Martine

OUDERCONTACT : dinsdag, 24 juni 2014
Op dinsdag, 24 juni gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om een
afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst
aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 19 december met :

Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken :

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond
…u

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 –
20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te
omcirkelen. Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.
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Oproep: Voor ons Benefiet op zaterdag 21 juni zijn we nog op zoek naar:


verkleedkledij voor volwassenen (thema sprookjes);



partytenten



vrijwilligers die willen meehelpen.
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TER INFO
‘De Leefspeelvogels’ :Gratis opvang voor de vakanties!
Wie?
We zijn een groepje ouders die, tijdens schoolvakanties, gezamenlijk opvang organiseert
voor onze kinderen. Voor hen is het fijn om met anderen te kunnen spelen en voor
ouders is het een handige, goedkope oplossing.
Hoe?
Voor elke vakantie stellen we een kalender op.
Je kan steeds zelf kiezen welke dagen je opvang wil doen en hoeveel kinderen er die dag
welkom zijn.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd, geef dan gerust een seintje aan Nelle (mama van Thebe van de
zeepaardjes) op 0477/449399 of nuiltje@hotmail.com
Tot gauw !

SVS NIEUWS
Juni:
- 1ste - 2de leerjaar: Kidstennis: Geraardsbergen: 18/06/2014
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