NIEUWSBRIEF
JUNI 2016
ALGEMEEN

•

Verlofdagen juni
- do. 30 juni 2016:

Laatste schooldag: namiddag vrijaf!

•

Warme maaltijden
- Er kunnen warme maaltijden genomen worden t.e.m. vr. 24 juni 2016.
- De afrekening zal gebeuren via de schoolrekening van mei – juni 2016, die u in de laatste
schoolweek zal ontvangen.
Mogen wij u beleefd vragen deze schoolrekening zo snel mogelijk te betalen.

•

Naschoolse studie
- De afrekening van de naschoolse studie wordt meegegeven op di. 28 juni 2016.
- Vanaf ma. 27 juni 2016 wordt er gevraagd om per dag rechtstreeks aan de begeleidende
leerkracht te betalen. (0,40 euro per begonnen kwartier).

•

Bedanking hulpouders
Op di. 28 juni 2016 organiseren wij een bedankfeestje voor de hulpouders van dit schooljaar
(leesouders, schilouders, kriebelteam).
U ontvangt een aparte uitnodiging.

•

BBQ oudervereniging
Op vr. 24 juni 2016 organiseert onze oudervereniging een familiebarbecue op school.
Meer info in een aparte brief.

•

Verkeerswijziging Nieuwstraat
Op vraag van onze oudervereniging omtrent een veiligere schoolomgeving op het einde van
de schooldag heeft ons gemeentebestuur een aangepaste verkeerssituatie uitgewerkt die we
zullen uittesten in de periode van ma. 6 juni t.e.m. do. 30 juni 2016.
U ontvangt een aparte brief met extra informatie.

•

Infomomenten begin schooljaar 2016-2017
De gezamenlijke infomomenten voor het schooljaar 2016-2017 gaan door op:
- kleuterschool:
wo. 14 september 2016
- 1e t.e.m. 5e leerjaar.:
di. 6 september 2016
e
- 6 leerjaar:
do. 29 september 2016
Alle infomomenten starten om 19.30 u.

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, fax 015 32 35 82, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

•

Wijziging keuze levensbeschouwelijke vakken voor 2016-2017
Een wijziging van keuze levensbeschouwing voor het schooljaar 2016-2017 moet door de
ouders ten laatste op 30 juni 2016 doorgegeven worden aan het secretariaat
(i.p.v. 8 september van het betrokken schooljaar).

•

Inschrijvingen 2016-2017
- Tijdens de openklasdagen van de kleuterschool.
- Tijdens de gewone schooldagen van 9 tot 16 u., bij voorkeur na afspraak: 015 31 25 80.
- Op vrijdag 1 juli 2016 van 10 tot 12 u.
- Op maandag 4 juli 2016 van 10 tot 12 u.
- Op zaterdag 20 augustus 2016 van 10 tot 12 u.
- Op donderdag 25 augustus 2016 van 18 tot 20 u.
- Tijdens de terugkomdag van de kleuterschool en eerste leerjaar op za. 27 augustus 2016
van 10 tot 12 u.

•

Verlofdagen schooljaar 2016-2017
Hierbij delen wij u reeds de verlofdagen voor volgend schooljaar mee:
Duffel jaarmarkt:
ma. 17 oktober 2016
Herfstvakantie:
ma. 31 oktober 2016 t.e.m. vr. 4 november 2016
Wapenstilstand:
vr. 11 november 2016
Kerstvakantie:
ma. 26 december 2016 t.e.m. vr. 6 januari 2017
Krokusvakantie:
ma. 27 februari 2017 t.e.m. vr. 3 maart 2017
Paasvakantie:
ma. 3 april 2017 t.e.m. vr. 14 april 2017
Paasmaandag
ma. 17 april 2017
O.H.Hemelvaart:
do. 25 mei 2017
Brugdag:
vr. 26 mei 2017
Facultatieve verlofdag:
vr. 2 juni 2017
Pinkstermaandag :
ma. 5 juni 2017
Pedagogische studiedagen:

wo.28 september 2016
wo. 23 november 2016
wo. 15 februari 2017

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL
•

Opendeur IK-klas
- Op za. 11 juni 2016 van 11 tot 12 u.is er nog een openklasmoment voorzien in de
instapklas voor alle mogelijke instappers voor het schooljaar 2016-2017.

•

Activiteiten – uitstappen
vr. 17 juni 2016:
vr. 17 juni 2016:

•

Zwembeurten
di. 7 juni 2016
vr. 10 juni 2016
di. 21 juni 2016
vr. 24 juni 2016

•

•

De kleuters van IK en K1 gaan op schoolreis naar
binnenspeeltuin Bamboo te Boechout.
De kleuters van K2A, K2B en K3 gaan op schoolreis naar
de blotevoetentuin “Spinrag en erwtenbloesem” te
Booischot.

K2A + K2B
IK + K1
K2A + K2B
IK + K1

Medisch schooltoezicht
De kleuters van de 2e kleuterklas gaan op medisch onderzoek naar CLB “Torenhof” te
Antwerpen op volgende dagen:
do. 2 juni 2016: de kleuters van K2B
di. 14 juni 2016: de kleuters van K2A
Receptie 3e kleuterklas
Om het afscheid te vieren van de kleuterschool biedt het schoolbestuur en het schoolteam
een kinderreceptie aan voor de kleuters van K3 en hun gezinsleden op di. 28 juni 2016 van
14.15 u. tot 16 u.
U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL
•

Activiteiten – uitstappen
di. 7 juni 2016:

ma. 27 juni 2016:

•

Zwembeurten
3A + 3B + 4e lj.
5e lj. + 6e lj.
e
Extra zwembeurt voor 4 lj.
e
1 lj. + 2A + 2B
3A + 3B + 4e lj.
5e lj. + 6e lj.
Extra zwembeurt voor 3A + 3B

vr. 3 juni 2016
ma. 6 juni 2016
di. 7 juni 2016
di. 14 juni 2016
vr. 17 juni 2016
ma. 20 juni 2016
di. 21 juni 2016
•

•

•

•

De leerlingen van het 1e leerjaar brengen een bezoek aan
’t GROM te Sint-Katelijne-Waver. Ze nemen er deel aan een
kookworkshop.
Kostprijs: 8 euro.
Schoolreizen lagere school:
* 1e lj. + 2e lj.: Olmense Zoo
* 3e lj. + 4e lj.: Burcht van Logne + Ninglinspo
* 5e lj. + 6e lj.: Steenkoolmijnen van Blegny
De eindafrekening van de schoolreizen gebeurt via de
schoolrekening van mei – juni 2016.

Bosklassen
e
e
Onze leerlingen die nu in het 2 leerjaar zitten gaan volgend schooljaar (in het 3 leerjaar) op
bosklassen! Meer info in aparte brief.
OVSG-eindexamen 6e leerjaar
Tijdens de voormiddagen van ma. 20 juni, di. 21 juni en wo. 22 juni 2016 zullen de centrale
OVSG-examens met een officiële deelname worden afgenomen in het 6e leerjaar.
IGEAN-toetsen
De IGEAN-toetsen worden in alle klassen afgenomen op:
- 1e + 2e leerjaar: ma. 6 juni 2016
3e + 4e leerjaar: di. 7 juni 2016
5e + 6e leerjaar: wo. 8 juni 2016
Rapportbespreking 1e t.e.m. 5e leerjaar
De rapportbespreking voor de leerlingen van het 1e t.e.m. het 5e leerjaar gaat door op
di. 28 juni 2016. U ontvangt hiervoor een uitnodiging met inschrijfstrook.
e

•

Rapportbespreking 6 leerjaar + receptie
e
De rapportbespreking voor de leerlingen van het 6 leerjaar gaat door op wo. 29 juni 2016
tussen 14.30 u. en 18.30 u..
Na de proclamatie om 19 u. volgt een afscheidsreceptie, aangeboden aan de jongens en
e
meisjes van het 6 leerjaar en hun ouders, als dank voor het geschonken vertrouwen
vanwege het schoolteam en het schoolbestuur.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

•

Afhalen en kaften van boeken
Om het kaftwerk van schriften en boeken te spreiden, wordt de gelegenheid gegeven om de
boeken op te halen op za. 20 augustus of za. 27 augustus 2016 telkens van 10 u. tot
12 u. Gelieve het kaftpapier niet vast te kleven op de omslag van de leerboeken a.u.b..

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam.

