Vrije Basisschool
Dorpsstraat 12 – Bosstraat 35
2960 Sint-Lenaarts
Tel. 03/313.03.20

directie@leonardusschool.be
secretariaat@leonardusschool.be
www.leonardusschool.be

23/02/2018
1. Foto’s website.

- Carnaval, jarige Martha en afscheid Jef in wijkschool – Jarigen, carnaval, sfeerbeelden instapklas –
Foto’s 12KB – Foto’s 4de lj
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 28 februari : fruitdag!
- Donderdag, 1 maart ‘Oog voor Lekkers’ : bananen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 26 februari 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Angie (wijkschool) werken volgende week rond het spelen met cijfers en
letters en ook schilderen, knippen, kleven, puzzelen... komen aan bod! Ze hoeven niets mee te brengen.
- Naar aanleiding van ons bezoek aan de politie mogen de kleuters van juf Hilde (instap) politieauto’s,
verkleedmateriaal, verhalen, … meebrengen naar de klas. (naam vermelden a.u.b.) Door de vele verkoudheden
zijn wij bijna door onze zakdoeken heen! Graag een doos papieren zakdoekjes meegeven om onze neusjes
proper te maken! Heeft er iemand een opstapje thuis waarmee jullie niks meer doen, dan is dit zeker welkom in
de instapklas! Alvast bedankt!
- De kleuters van juf Annabelle werken volgende week nog verder rond het verkeer. Ze hoeven niets mee te
brengen.
- Juf Lief (12KB) en haar kleuters werken volgende week rond auto’s. Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane werken 2 weken rond het thema dinosaurussen. De kleuters mogen boeken rond
dit thema meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken de volgende weken rond het thema ‘Spelen met cijfers’.
Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf christel (3KB) werken nog verder rond de ‘Ruimte’. Zij hoeven niets mee te brengen.
4. Nieuws van de ouderraad.
- Morgen is het zover!
Dan is het onze Winterparty in feestzaal l'Artisjok in Sint Lenaarts.
Iedereen welkom vanaf 20u.00!
Neem gerust je buren, vrienden of familie mee en steun hierdoor onze ouderraad, terwijl je zelf kan
genieten van een babbeltje aan de toog of een dans op de dansvloer.
Hopelijk tot dan!!!
- Zijn er ook al kriebels bij de eerste zonnestralen voor een lenteschoonmaak?
Dan hebben wij de ideale oplossing!
Op 25 maart organiseert de ouderraad een garageverkoop in Sint Lenaarts.
Net voor de vakantie kreeg u een inschrijvingsbrief mee.
Inschrijven kan nog tem 14 Maart. Aarzel niet en schrijf u zeker in!

z.o.z.

5. Fiscaal attesten opvang 2017.
Binnenkort ontvangen jullie de fiscaal attesten voor 2017 die u bij uw belastingaangifte kan inbrengen. Dit
jaar zal u 2 fiscale attesten ontvangen. Een van 1/1/2017 t/m 30/6/2017 en een van 1/9/2017 t/m
31/10/2017. De kosten gemaakt van 1/11 t/m 31/12/2018 komen op het attest van 2018. Aangezien de
schoolrekeningen voor deze periode pas zijn meegegeven in 2018 en ook pas betaald werden in 2018 mogen we
die niet op het attest van 2017 zetten. De reden waarom jullie dit jaar 2 attesten krijgen is omdat we dit
schooljaar met een ander facturatieprogramma begonnen zijn. Vandaar een attest uit het oude systeem en
een uit het nieuwe programma. Volgend jaar is dit gewoon weer een attest. Denk er ook aan dat we voor
onbetaalde rekeningen ook geen attest mogen meegeven.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

