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Link naar onze website

Doeltjesfeest
Bedankt! Mede dankzij u werd ons Doeltjesfeest een succes!

Laatste schoolweek
In de week van 25 juni zijn er voor heel wat klassen sportieve activiteiten georganiseerd.
Op donderdag 28 juni vindt onze jaarlijks wandeltocht plaats. Iedereen neemt een eigen
lunchpakket mee.
Het zal zonnig zijn, zonnecrème en een petje zullen ook zeker nodig zijn!
Vrijdag 29 juni is de laatste schooldag, tot 12u25. De bussen vertrekken dan vanuit de
school met de leerlingen.

Vakantieregeling
Tijdens de grote vakantie is de school open en bereikbaar op maandag 2 juli,
dinsdag 3 juli en vanaf donderdag 16 augustus 2018.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telkens van 9u-12u en van 13u-16u.
Op woensdagen van 9u-12u.
Onze school sluit dus vanaf woensdag 4 juli tot en met 15 augustus 2018.

Huisbezoeken
Tijdens de laatste week van augustus zal de nieuwe juf of meester van uw kind contact
opnemen om een huisbezoek te regelen.
Het huisbezoek is een goede manier om de nieuwe juf / meester te leren kennen. Tijdens
het bezoek worden alle nodige papieren voor volgend schooljaar ingevuld. U krijgt er
meteen ook uitleg over praktische zaken in de klas en op school.
Als uw telefoonnummer dus zou veranderen, laat het ons dan zeker weten. Dit kan altijd
via mail bsbo.geluwegok@g-o.be of door even te telefoneren naar het secretariaat.

Bus
Eind augustus zal één van de busbegeleiders bellen naar de ouders/begeleiders om af te
spreken. Zo weet u welke bus uw kind zal nemen, hoe laat de leerling moet klaarstaan…

Kalender 2018-2019
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u al enkele vrije dagen voor het komende
schooljaar terug. De kalender wordt later verder aangevuld.

Opvoedingsondersteuning
Op de site www.toerismevoorautisme.be vindt u heel wat praktische tips om samen met uw
kind te genieten van een stressvrije vakantie of om uitstapjes makkelijker te plannen.
Deze tips komen niet alleen kinderen en/of ouders met autisme ten goede, ook anderen
die het moeilijk hebben met ‘vrije tijd’ kunnen op de site heel wat info en tips vinden om de
vakantie in te vullen.

Het Vlier-team neemt ook even vakantie na een druk schooljaar…
We wensen jullie allemaal een zonnige en leuke vakantie toe!
We zien jullie graag terug op 3 september!
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