Prettige vakantie!
Zomer 2019

NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - zomer 2019

OPENKLASDAG
Op zaterdag 31 augustus 2019 van 10 tot 12 u kan je samen met je
zoon/dochter een kijkje komen nemen in zijn/haar klas voor nieuwe
schooljaar. Alle leerlingen (kleuter- en lagere school) zijn welkom!
Turnkledij kan die dag aangeschaft worden.
EERSTE SCHOOLDAG
We gaan terug van start op maandag 2 september 2019 om 9 uur.
Alle ouders zijn welkom op de speelplaats om het startmoment mee
te beleven. De ouderraad zorgt voor een bakje troost.
Onze schooluren zijn die dag zoals gebruikelijk:
09.00 – 12.10u en 13.10 – 15.55u.
KLEUTERSCHOOL
In de kleuterschool zijn er volgend schooljaar 5 klasjes:
2 klasjes jongste kleuters (2,5-/3-jarigen) en
3 klasjes oudste kleuters (4-/5-jarigen).
INFOAVOND voor OUDERS
 Donderdag 5 september bij de jongste kleuters + L1-L2
 Dinsdag 10 september bij de oudste kleuters + L3-L4-L5/6

De infoavonden beginnen telkens om 19u of 20u. De precieze
timing volgt eind augustus.
GROOTOUDERFEEST KLEUTERSCHOOL
Op donderdag 21 november 2019 verwachten we alle grootouders om
mee te feesten met onze kleuters. Geeft u deze datum al door?
MEERDAAGSE UITSTAPPEN LAGERE SCHOOL
Volgend schooljaar is het de beurt aan de 1ste en 2de graad.
 Boerderijklassen 1ste / 2de leerjaar: 4 - 6 mei 2020
 Muzische klassen 3de/4de leerjaar: 11 – 15 mei 2020
SCHOOLREGLEMENT 2019-2020
Elk jaar zijn er decretale wijzigingen die we moeten opnemen in ons
schoolreglement. De aangepaste versie zal op de website verschijnen.
Wenst u een papieren versie dan kan u dit bij de start van het
schooljaar kenbaar maken.

ANDERE DATA OM REEDS TE NOTEREN
Schoolvakanties
1ste trimester
 Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019
 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
 Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020

2de trimester
 Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020
 Zondag 12 april 2020: Pasen
 Paasvakantie: van 6 april tot en met 19 april 2020
3de trimester
 Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2020
 Hemelvaart: 21 mei 2020
 Officiële brugdag: 22 mei 2020
 Pinkstermaandag: 1 juni 2020
 Begin van de zomervakantie: woensdag 1 juli 2020
Facultatieve verlofdagen
 Maandag 7 oktober 2019
 Vrijdag 7 februari 2020
Pedagogische studiedagen
(ter voorbereiding van de overstap naar het nieuwe leerplanconcept
Zin in Leren, Zin in Leven (ZiLL) kregen wij van de onderwijsinspectie
toestemming om een extra pedagogische studiedag te organiseren)
 Vrijdag 4 oktober 2019
 Woensdag 27 november 2019
 Woensdag 19 februari 2020
 Woensdag 29 april 2020

Spaghettidag ouderraad
 Zondag 29 september 2019 in de parochiezaal
Schoolfotograaf
 Maandag 18 november 2019
Er wordt een gratis fotoshoot verloot voor (groot-)ouders met hun
(klein)kind(eren). Deelnemen kan vanaf de openklasdag!
Kersthappening
 Vrijdag 13 december 2019
Typlessen voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar (vrijblijvend)
 Vrijdagen 10 – 17 – 24 – 31 januari 2020 (vanaf 15.10u)
Lente-ontbijt
 Zondag 10 mei 2020

INSCHRIJVEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Inschrijven in de zomervakantie is steeds mogelijk na afspraak (via 03
482 15 91 of via directie@heilig-hart.be) op volgende dagen:




Dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 5 juli 2019
Dinsdag 27 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2019
Zaterdag 31 augustus 2019 (10 – 12 uur) OPENKLASDAG!

Meebrengen: kids-ID of ISI/SIS-kaart van het kind

We wensen iedereen
een deugddoende
vakantie!

Vanwege
leerkrachten
en directie
Heilig Hartschool
Koningshooikt

