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AGENDA   

Start krokusvakantie t/m 18/2/2018 
 Ma. 19/02/2018 : Zwemmen voor 1ste   – 2

de
 en 3

de
   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  

     Instapmoment nieuwe kleuters – ’s Avonds zangrepetitie vormelingen 
 Di. 20/02/2018 : 3KB gaat zwemmen – Auteursbezoek 4

de
 leerjaar 

 Woe. 21/02/2018 : FRUITDAG – Kriebelteam 
 Do. 22/02/2018 : Typles Ipoc – Auteursbezoek 3

de
 leerjaar – Bezoek MEGA-agent bij 6A+B 

 Vr. 23/02/2018 : Bezoek aan Technopolis + Speelgoedmuseum voor 4
de

 + 6
de

 leerjaar  

 
SCHOOLREKENINGEN …. WOORDJE UITLEG 

Deze week ontving u opnieuw een schoolrekening (januari-februari) . De benaming van deze schoolrekening is een beetje verwarrend 
omdat februari nog niet ten einde is.  We zullen vragen of we deze benaming kunnen laten aanpassen.   
Zoals een tijdje geleden reeds gemeld, zijn wij van start moeten gaan met een nieuw facturatieprogramma om de schoolrekeningen te 
maken. 
Wij zijn vanaf dit schooljaar verplicht (door schoolbestuur) om één week voor elke vakantie, een schoolrekening mee te geven. De 
laatste week van de vorige periode  wordt  dus aangerekend bij een volgende periode. 
U ontvangt dus een schoolrekening voor de herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de krokusvakantie, voor de paasvakantie en 
voor de zomervakantie. ( 5 in totaal) Het bedrag van de maximumfactuur ( € 45/kleuter en € 85,-/leerling LS) 
wordt dus verdeeld over deze rekeningen. Nog vragen? vbs.denegensprong@telenet.be  
 

KRIEBELTEAM 
Op woensdag 21/02 komt het Kriebelteam opnieuw een bezoekje brengen aan alle klassen.   
Gelieve hiermee rekening te houden i.v.m. de haardracht van uw kind : gel, speldjes,…. 
 

BEZOEK AAN TECHNOPOLIS + SPEELGOEDMUSEUM VOOR 4
DE

 + 6
DE

 LEERJAAR 

De leerlingen van het 4
de

 leerjaar wonnen een prijs tijdens ‘de week van het bos’ : gratis inkom bij Technopolis!  
Vertrek  : 8.45u STIPT 
Meebrengen : een lunchpakket + tussendoortje voor een hele dag 
Terug  : de bus vertrekt om 16.30u terug in Mechelen. 
Onkosten : 4

de
 leerjaar = bus + toegang speelgoedmuseum + consumptie + e-rally : € 21,40/ll 

    6
de

 leerjaar = bus + toegang technopolis + speelgoedmuseum + consumptie + e-rally : € 27,35/ll 
           Deze onkosten komen NIET rechtstreeks op de schoolrekening.  Zij zitten verrekend in de maximumfactuur. ( 5 x € 17,- per jaar) 
 

DOORSCHUIVEN KLEUTERS 

Om het aantal instappertjes onder controle te houden, zullen na de krokusvakantie kleuters doorgeschoven worde. Van 1ka naar 1kb 
en van 1kb naar 2ka+2kb. De ouders uit deze klassen ontvingen hierrond reeds een brief. 
 

UITNODIGING 
Dag allemaal, 

Bij deze nodigen wij iedereen graag uit voor de algemene vergadering van de ouderraad op dinsdag 20 februari om 19u30. 
Wil je weten waar de ouderraad en de school mee bezig zijn, meer inzicht in de werking, info over activiteiten, elkaar ontmoeten, ... 
Kom dan zeker langs. Iedereen is welkom! 
Waar? Lagere school, Dorp 2, eetzaal. 
Tot dan, 
het dagelijks bestuur 
Anne Floor, Tin, Kristel, Geert, Marc en Koen 
 

HEIDEBIEKENS 

Op zaterdag 24 februari gaan ze zwemmen van 15.30u tot 21u. Inschrijven ten laatste op 09/02. 
Meebrengen : € 7,50 + zwemkledij + handdoek + evt. bandjes, duikbril, lunchpakket voor ’s avonds. 
 

KAJOTTERS 

Op zondag 18 februari is het Casino middag van 14u tot 17u in het lokaal. 

 

Geniet van de krokusvakantie: carnaval, skiën, relaxen, ontstressen, lekker thuis zijn...  

mailto:vbs.denegensprong@telenet.be

