BSBO De Vlier

www.devliergeluwe.be
bsbo.geluwe@g-o.be

Link naar onze website

Welkom!

Verloren voorwerpen …

We heten meneer Sammy Van den Heede
welkom als directeur!

We vinden regelmatig allerlei spulletjes terug op ons
schooldomein.

Gezondheidsbeleid

Om alles netjes terug te kunnen bezorgen vragen we
om alle voorwerpen (jas, trui, zwem- en turngerief,
brooddozen en drankflessen, …) te voorzien van de
naam van uw kind.

Net zoals de voorbije schooljaren zet onze
school ook in op gezonde voeding.
Op woensdag verwachten we dat elke leerling
een stuk fruit of rauwe groenten meebrengt als
tussendoortje.
Dit gezonde tussendoortje is best verpakt in
een brooddoosje voorzien van de naam van
uw kind.

Uw inbreng is ook belangrijk!
In onze nieuwsbrieven proberen we telkens info door te
geven over interessante infoavonden en workshops,
leuke (gezins-) activiteiten, opendeurdagen, … Hebt u
ook tips of weetjes om mee te delen? Stuur ze dan
gerust door naar bsbo.geluwegok@g-o.be.
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet digitaal? Stuur
dan een mail naar bovenstaand mailadres en draag op
die manier zorg voor het milieu!

Studietoelagen aanvragen
Frigoblad
Elk schooljaar voorzien we een ‘frigoblad’ met
de vrije dagen, evenementen en enkele
belangrijke zaken uit het schoolreglement.

De formulieren voor het aanvragen van een
studietoelage kan u vragen op school of vinden op
http://studietoelagen.be/hoe-vraag-ik-een-toelage-oppapier-aan. Hier vind je een link om de documenten ‘aanvraagformulier school- en studietoelagen 20172018’ af te drukken.

We versturen u dit blad nog eens via mail
samen met deze nieuwsbrief aan alle gezinnen
wiens mailadres we hebben.

De aanvraag kan ook digitaal gebeuren, hierover vind
je info op de site http://studietoelagen.be/hoe-vraag-ikeen-toelage-online-aan.

Facebook

Voor de digitale aanvraag heb je een kaartlezer nodig
om met uw elektronische identiteitskaart aan te melden
of een federaal token. De aanvraag voor schooltoelage
moet vóór 1 juni 2018 verzonden zijn!

‘De Vlier’ is de Facebookpagina van onze
school. Hierop tonen we aan het grotere
publiek wat er leeft op school.
Ben jij al onze vriend? ;-)

Kalender
22/09
05/10
06/10

vrijdag
donderdag
vrijdag

R1-R8+SR
ganse school
ganse school

Open klasmoment
Pedagogische studiedag (geen school)
Vrije dag
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