Buitengewoon basisonderwijs Het Noordveld
Basisscholen Sint-Lodewijks
Noordveldstraat 31, 8200 Sint -Andries tel 050/31 69 60
www.noordveld.be
directie@noordveld.be

NIEUWSBRIEF 27 januari ’20

Beste ouders en verantwoordelijken,
Nu alle klassen weer vol enthousiasme aan de slag zijn in het nieuwe jaar, brengen we
jullie graag wat Noordveldnieuws.
Vrijdag 31 januari is het een schoolvrije dag.
Wie ingeschreven is, kan terecht in Kakelbont voor opvang.
Opvangprijzen: Elk jaar indexeert Kind en Gezin de opvangprijzen in januari. Er komt
één cent bij. Een begonnen halfuur kost voortaan 89 in plaats van 88 cent, fiscaal
aftrekbaar. Dit geldt ook voor de opvang over de middag. De prijzen van de maaltijden
blijven gelijk.
Zieken… Er zijn de laatste weken heel wat kinderen ziek. We hopen dat we het binnen
de perken kunnen houden. We willen daarom met aandrang vragen om zieke kinderen
thuis te houden en voldoende aandacht te hebben voor handjes wassen.
Onze leerkrachten LO zijn allebei al eventjes uit. Ze worden vervangen door 2 interimleerkrachten: juf Maaike en meester Niels.60
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Op donderdag 20 februari is er oudercontact op school.
Voor de kinderen die in aanmerking komen om over te stappen
naar het secundair wordt op dat moment het advies van de
klassenraad meegedeeld.

Op zaterdag 28 maart is er schoolfeest. We starten om 15u en iedereen kan zich
uitleven bij ‘Noordveld’s got talent’. Meer nieuws later…
Ouderbevraging:
Omdat we voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs willen bewaken, willen we graag
jullie ervaringen met onze school bevragen via een enquête. Je kunt deze digitaal
invullen op https://forms.gle/BfGXvT6rmBFSAJTN8
Deze nieuwsbrief wordt jullie ook via e-mail bezorgd, zodat je de link gemakkelijk kunt
aanklikken. Mocht dat niet lukken, kun je op het oudercontact een papieren vragenlijst
krijgen. De bevraging loop tot eind februari.
We zullen de resultaten en besluiten in een volgende nieuwsbrief met jullie delen.
Alvast van harte bedankt voor jullie medewerking!

Op de achterzijde van dit blad vind je een overzicht van de belangrijke data voor 2020.
Vriendelijke groeten,
Marleen Baes en Het Noordveldteam

Belangrijke data voor 2020


Vrijdag 31 januari: vrije dag



Donderdag 20 februari: Oudercontact met bespreking vorderingen +
adviesgesprekken schoolverlaters



Vrijdag 21 februari: praatcafé van 9u tot 10u30



Vrijdag 20 maart: praatcafé van 9u tot 10u30



Zaterdag 28 maart: schoolfeest om 15u



Vrijdag 24 april: praatcafé van 9u tot 10u30



Woensdag 20 mei: pedagogische studiedag



Donderdag 28 mei: praatcafé van 9u tot 10u30



Vrijdag 19 juni: praatcafé van 9u tot 10u30



Maandag 22 juni: oudercontact met rapport



Woensdag 24 juni: afscheidsreceptie schoolverlaters



Donderdag 27 augustus: kennismaking met de nieuwe klas



Vrijdag 2 oktober: pedagogische studiedag



Maandag 5 oktober: schoolvrije dag



Maandag 2 tot en met vrijdag 6 november: herfstvakantie

