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1. Foto’s website.

- 4de, 5de en 6de leerjaar: broederlijk delen - 3de en 4de leerjaar complimentendag – Sfeerbeelden
instapklas – KS Complimentendag – Afscheid juf Chris – SVS netbal 3de graad
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 14 maart : fruitdag!
- Donderdag, 15 maart ‘Oog voor Lekkers’ :peren!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 12 maart 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 (wijkschool) werken volgende week rond kippen en eieren. Ze moeten niets
meebrengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) mogen materiaal i.v.m. piraten meebrengen. (alles voorzien van naam a.u.b.)
- De kleuters van juf Angie (12KB) werken volgende week rond het thema ‘De papa's van 1-2KB’. Daarom
mogen de papa's (of mama's) een mailtje met een foto van papa doorsturen naar
angie.jans@leonardusschool.be De kleuters mogen hamers, nagels, vijzen, bouten, moeren, schroevendraaiers,
moersleutels, ouder sleutels van deuren/kasten/... meebrengen. (Alles voorzien van naam a.u.b.) Gelieve ook
de "vragenlijst voor papa" in te vullen en maandag terug mee te geven met uw kleuter.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken volgende week rond ‘Papa’s’. Zij mogen een foto van hun papa en
een tijdschrift meebrengen!
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken volgende week verder rond ‘Dino’s’. Zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) en juf Christel (3KB) werken nog een laatste week rond het thema cijfers.
Ze hoeven niets mee te brengen.
Juf Annabelle (1KA) stelt haar oudercontacten even uit omdat ze enkele weken ziek was. U krijgt nog een
nieuwe brief mee naar huis.
Ook juf Angie (12KB) stelt de oudercontacten even uit wegens afwezigheid juf Lief. Jullie krijgen een nieuwe
invulbrief mee naar huis om in te vullen.
4. Medisch onderzoek.
Op dinsdagvoormiddag, 13 maart gaan de kleuters (die nog niet met de ouders naar het Medisch Centrum
gingen) van juf Diane (2KA) en juf Rein (wijkschool) op Medisch Onderzoek naar het Medisch Centrum te
Zoersel. De kinderen blijven die dag best ineten voor het geval zij wat later terug in de school zijn.

5. QR code op de schoolrekening.
Vanaf deze maand bieden we een nieuwe, innovatieve manier aan om onze schoolrekeningen te betalen,
namelijk via de QR code, afgedrukt op rekening. We werken hiervoor samen met betaalprovider POM.
Wat is POM (Peace Of Mind)?
POM is een innovatieve betaalprovider die samenwerkt met alle Belgische banken, met Bancontact en tevens
een rechtstreekse connectie heeft met de banking apps van de 4 grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis,
ING, en KBC).
Papieren facturen betaalt u eenvoudigweg door een foto te nemen van de factuur.
PDF facturen kan u forwarden of opladen naar POM.
Meer info op www.pom.be.
De werkwijze is heel eenvoudig:
-

Scan de QR code in uw mobiele bankapplicatie (op tablet of smartphone);
controleer de betaalgegevens;
bevestig de betaling.
De gestructureerde mededeling, het bedrag van de rekening en het bankrekeningnummer worden
automatisch overgenomen bij de betaling, U moet de gegevens niet meer overtypen. Onze
administratie kan de betalingen gemakkelijker opvolgen in de boekhouding, onnodig opzoekwerk wordt
daardoor vermeden.

We zouden volgend schooljaar ook willen beginnen met de schoolrekeningen digitaal door te sturen wat de
papierberg aanzienlijk zal verminderen in de school. Hierover ontvangt u in de loop van juni nog meer info. U
kan de schoolrekeningen uiteraard nog altijd gewoon via overschrijving betalen.
6. Opvang.
Hierbij willen wij u meedelen dat het systeem van korting op kosten opvang gewijzigd is. In het verleden
kregen jullie korting als je per week boven de € 9 (10%) of € 13 (20%) kwam. Omdat we nu met een
scannersysteem werken is het niet meer mogelijk om dit allemaal na te kijken. Daarom zullen we vanaf nu
korting berekenen op het totaalbedrag van de opvang. We tellen uit hoeveel weken opvang er staan op de
rekening. Voor de maanden januari – februari waren dit 7 weken. We doen dan 7 x € 9 = € 63. Vanaf dit
bedrag krijgen jullie 10% korting en voor 20 % is het dan vanaf 7 x € 13 = € 91. Bij de rekening januari –
februari staan er vele lijnen opvang maar op de volgende rekening gaan we dit terug beperken tot 2 lijnen.
Het is een nieuw systeem en het is nog wat uitproberen. Alvast bedankt voor jullie begrip!
7. Garageverkoop.
Wie nog wil inschrijven voor de garage verkoop kan dit nog doen t/m maandag, 12 maart. Alvast bedankt!
8. Griep in de Leonardusschool.
Ook onze school ontsnapt niet aan de griepepidemie. Her en der zijn er in de klassen wat stoeltjes en banken
leeg… En al zijn onze leerkrachten echte supervrouwen en mannen… ook zij kunnen geveld worden door griep.
Op dit ogenblik is het erg moeilijk (lees: bijna onmogelijk) om vervangleerkrachten te vinden. Daarom moeten
we soms creatief zijn om voor de afwezigen een oplossing te vinden. Wij rekenen hiervoor op uw begrip bij
deze uitzonderlijke omstandigheden.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

