Prettige vakantie!
Zomer 2018

NIEUWSBRIEF HEILIG HARTSCHOOL - zomer 2018
OUDERBEVRAGING
Dankjewel voor de massale respons op de ouderbevraging.
We hadden 102 ingevulde enquêtes, wat beloond werd door de
ouderraad met ijsjes tijdens de schoolpicknick!
Enkele opvallende resultaten:
deel ‘school’
 85% ouders zijn (zeer) tevreden
 Sterke punten zijn:
 bereikbaarheid van leerkrachten, secretariaat en directie;
 jaarprojecten (bv. kwartierlezen, afvalarme school,
grootouderfeest, projectweek,…)
 gezondheidsbeleid/milieubeleid/verkeerseducatie
 Werkpunten:
 Communicatie: sneller en helder informeren over muzisch
aanbod, zorginspanningen, huiswerkbegeleiding door
ouders
 Werken aan waarden en leefregels: orde, netheid, fijn
samenspelen, samenwerken en verdraagzaamheid
deel ‘ouderraad’
 De overgrote meerderheid van de ouders kent de ouderraad
en/of kent iemand van de ouderraad.
 Bijna de helft van de ouders heeft al eens een verslag van de
ouderraad doorgenomen.
 De activiteiten van de ouderraad zijn algemeen gekend
 Werkpunten:
 Communicatie: wat gebeurt met de opbrengst van de
activiteiten?
Zowel de school als de ouderraad zoeken naar manieren om ouders
duidelijker te informeren en gaan aan de slag met de resultaten van
de ouderbevraging.
OPENKLASDAG
Op zaterdag 1 september2018 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 3 september 2018 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.

INFOAVOND voor OUDERS
 Dinsdag 4 september in OK-K1-L1-L2
 Donderdag 6 september in K2-K3-L3-L4-L5/6

De infoavonden beginnen telkens om 19u of 20u. De precieze
timing volgt eind augustus.
SCHOOLREGLEMENT 2018-2019
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 bij de start van het schooljaar
een exemplaar op het schoolsecretariaat ophalen.
REEDS TE NOTEREN DATA
Schoolvakanties

1ste trimester
 Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
 Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
 Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019

2de trimester
 Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
 Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019
 Paasmaandag: 22 april 2019

3de trimester
 Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
 Hemelvaart: 30 mei 2019
 Officiële brugdag: 31 mei 2019
 Pinkstermaandag: 10 juni 2019
 Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Facultatieve verlofdagen
 Vrijdag 28 september 2018
 Maandag 11 februari 2019

Pedagogische studiedagen
 Woensdag 10 oktober 2018
 Woensdag 6 februari 2019
 Woensdag 8 mei 2019

Spaghettidag ouderraad
 Zondag 23 september 2018 in de parochiezaal

Typlessen voor leerlingen vanaf het 4de leerjaar
 Vrijdagen 12 – 19 – 26 oktober en 9 november 2018

telkens van 15.10u tot 16.30u in het ICT-lokaal
Meer info en inschrijven: september 2018
Schoolfotograaf
 Maandag 19 november 2018

Kersthappening
 Vrijdag 14 december 2018

Communies
 Eerste communie: zondag 26 mei 2019
 Plechtige communie met Vormsel: zaterdag 8 juni 2019

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 3 juli tot en met vrijdag 6 juli 2018



Dinsdag 28 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018



Zaterdag 1 september 2018 (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

