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Veilig online
In maart kwamen er mensen van de politie aan enkele klassen een lesje geven over ‘veilig
internetten’.
Tijdens deze les leerden de kinderen enkele basisregels om veilig te surfen en te chatten op
het internet.
Volgens de wet mogen kinderen pas vanaf 13 jaar een Facebook-account aanmaken. Meer
uitleg hierover vind je op http://www.childfocus.be/nl/preventie/veiliginternetten/ouders/jongeren-en-sociale-netwerken/.

Afwezigheden
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven
worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
Als uw kind niet naar school kan wegens ziekte, verwittig dan de school ‘s morgens
(bijv. telefonisch) en bezorg ons ook het attest zo vlug mogelijk.
Alle info wat betreft afwezigheden vindt u terug in ons schoolreglement. Check zeker onze
website www.devliergeluwe.be.
Als uw kind medicatie moet nemen tijdens de schooluren, vraagt u hiervoor een briefje aan
de dokter waarop volgende zaken door de dokter omschreven worden:
- Naam medicatie;
- Hoe laat toedienen;
- Hoeveel medicatie dient er gegeven te worden.
Dit briefje geeft u dan samen met de medicijnen mee naar school.
De school mag geen medicamenten geven zonder voorschrift van de dokter.

Boterhammen vergeten?
Het gebeurt regelmatig dat leerlingen die boterhammen eten op school hun lunch vergeten zijn
thuis… de school voorziet dan boterhammen voor uw kind.
Om de kosten te dekken vragen we voortaan 1 euro hiervoor.
Dit wordt dan gemeld in de agenda van uw kind door middel van een sticker.
Alvast bedankt voor uw begrip!

Fruit op school
Na de soepbedeling op woensdag tijdens de wintermaanden wil OCMW Wervik het project
verder zetten met het uitdelen van fruit. Vanaf 18 april zullen alle kinderen in onze vestiging
te Geluwe elke woensdag een stuk fruit – of een afgeleide daarvan; bijvoorbeeld een smoothie
of een fruityoghurt – krijgen.
Dit is een initiatief van OCMW Wervik en de Wervikse scholen en kadert binnen het
kinderarmoedebeleid.

Opvoedingsondersteuning
Brugfiguur OCMW
Zitdag op 17 april 2018, tussen 8u30-10u
Hebt u vragen omtrent kinderopvang, wonen, vrijetijdsbesteding van uw kind(-eren)?
Of kan je wel wat info en/of hulp gebruiken wat betreft de betaling van (school-)facturen?
Steffi kan u hierbij zeker helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties.
U kan vragen stellen bij ons op school op elke 2e dinsdag van de maand
of
u kan een afspraak maken:
- Telefonisch →
056 95 26 05
0491 56 09 58

-

Via mail → schoolkansen@wervik.be
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