Nieuwsbrief mei 2018
Link naar onze website

Doeltjesfeest
Op 9 juni 2018 vieren we feest! We gaan voor ambiance in het thema
‘Schlagerfestival’… Kom mee kijken naar onze leerlingen die op of naast het
podium het beste geven van zichzelf en geniet mee van een sfeervolle namiddag waar jong &
oud zich kan amuseren…

13u30: opening koffiebar en taartenbuffet
14u30: optreden door de leerlingen ‘Schlager Festival’
16u30: spelenmarkt, kindergrime, streekbierencafé, demonstratie
bloemschikken
18u30: feestmaal
19u30-20u30: gastoptreden van schlagerzangeres Martine
20u30: trekking supertranche onder de aanwezigen

Keuze levensbeschouwing
Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school kiest u tussen één
van de erkende godsdiensten (Islamitische/ Rooms-katholieke godsdienst…)
of niet-confessionele zedenleer.
Als u de keuze van godsdienstonderwijs wil wijzigen, vraag dan zo snel mogelijk een
aanvraagformulier aan op school. Het ingevulde document moet dan wel vòòr 27 juni 2018 bij Marleen
(secretariaat) afgegeven worden zodat het nog op tijd verwerkt kan worden.

Laatste oudercontact
Op 21 juni 2018 vindt het laatste oudercontact van dit schooljaar plaats in de klas van uw kind. U krijgt
hiervoor nog een uitnodiging mee via agenda van uw kind en/of via mail.
Brugfiguur Steffi en jeugdopbouwwerkster Daphny zullen ook aanwezig zijn die avond. Zij zullen jullie
verdere info kunnen geven over de ‘Uit-pas’ en over hun functie, gekoppeld aan een lekkere
versnapering…

Laatste schooldag
Op 29 juni 2018 is de laatste schooldag. Voor onze leerlingen eindigt de school om 12u25.
De kinderen gaan dan naar huis of internaat zoals gewoonlijk.

Aanvraag studietoelagen
Op www.studietoelagen.be kan u de studietoelagen voor 2017-2018 aanvragen.
Deze aanvraag moet binnen zijn voor 1 juni 2018.
Je kan ook een papieren versie invullen, die zijn verkrijgbaar in onze school.
Voor een kleuter bedraagt de toelage 94,98 euro. Voor een kind dat les volgt in het lager
onderwijs ligt dit bedrag tussen 106,86 euro en 160,28 euro.
Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Neem dan contact op met de school.
NL De school- of studietoelage is een financiële premie om de
schoolkosten te betalen: van de kleuterklas tot de hogeschool of
universiteit. Dien je aanvraag in tussen 1 augustus 2017 en 1 juni 2018.
Ontdek of je in aanmerking komt op www.studietoelagen.be of bel 1700
(gratis nummer).
FR Une allocation scolaire ou allocation d’etudes est une aide financiere
consacree au paiement des frais de scolarite : de la maternelle a la haute
ecole ou l’universite. Deposez votre demande entre le 1er aout 2017 et
le 1er juin 2018. Pour connaitre les conditions d’octroi, visitez notre site
www.studietoelagen.be ou appelez 1700(numéro gratuit).

 من صف:  وهي عالوة مالية من أجل تسديد األقساط المدرسية: المنحة المدرسية أو المنحة الدراسيةAR
 يونيو1  وحتى2017  أغسطس1  باشروا بتقديم طلبكم ما بين.الروضة ولغاية التعليم العالي أو الجامعي
2018 . اكتشفوا إذا كنتم تأتون ضمن األشخاص المؤهلين لذلك من خالل تصفّح موقع الويب
www.studietoelagen.be
.( ( رقم مجاني1700 أو اتصلوا بالرقم

PL Dodatek szkolny lub dodatek dla młodzieży uczącej się to finansowe
wsparcie na wydatki związane z nauką, dla dzieci przedszkolnych, szkolnych
i studiujących. Wnioski należy składać pomiędzy 1 sierpnia 2017 roku a 1
czerwca 2018 roku. Aby sprawdzić, czy przysługuje Państwu prawo do tego
świadczenia, należy wejść na stronę internetową: www.studietoelagen.be lub
zadzwonić pod numer: 1700 (numer bezpłatny(.
RU Школьное или учебное пособие – это финансовая поддержка для
оплаты расходов на образование: от детского сада до института и
университета. Заявление на получение пособия можно подать с 1
августа 2017 г. по 1 июня 2018 г. Узнать, положено ли вам пособие,
можно на веб-сайте www.studietoelagen.be или по телефону 1700
(бесплатный номер(.
TU Okul ya da oğrenim odeneği, anaokulundan yuksekokula veya
universiteye kadar, okul masraflarının odenmesi icin verilen mali bir
primdir: Başvurunu 1 Ağustos 2017 ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasında
yapın. www.studietoelagen.be adresinden, bu yardımdan yararlanıp
yararlanamayacağını oğrenin, ya da 1700’a telefon edin (ucretsiz(.

Opvoedingsondersteuning
Brugfiguur Wervik
Zitdag op school: 12 juni 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

Kalender
26/05
11/06
11/06
12/06
21/06
25/06
29/06

zaterdag
maandag
maandag
dinsdag
donderdag
maandag
vrijdag

14u
R7+R8+SR+U4
Lc
Kleuters
ganse school
S1
ganse school

Eerste Communie
start bosklassen tem 15/06
start paardenkamp tem 15/06
uitstap naar Funnyparc
oudercontact
uitstap naar Bellewaerde
laatste schooldag tot 12u25

