
  GO! Tehuis en Basisschool KUBIK 
 Heikampstraat 37 

3630 Maasmechelen 
tg.maasmechelen@g-o.be 

www.gokubik.be 

School- en internaatsnieuws 
 

Voorwoord   

 
Beste ouders, het schooljaar zit er weer op en die 
langverwachte zalige zomervakantie staat opnieuw voor de 
deur. Het was weer een geslaagd schooljaar en dat dankzij 
onze leerlingen, leerkrachten, opvoeders, beheerder, 
onderhoudspersoneel maar ook dankzij onze ouders die 
samen met ons school maakten. BEDANKT! 
 

 

Zesde leerjaar en derde kleuterklas 

 
Een speciaal woordje voor de leerlingen van het zesde leerjaar  
mag zeker niet ontbreken. Jullie hebben hard gewerkt! Proficiat met 
jullie bereikte resultaten. Het ga jullie goed!  
Voor wie intern wil blijven: wij verwelkomen jullie graag in 
september als internen van het secundair!  
 

De kleutertjes van de derde kleuterklas staan te 
popelen om naar de ‘grote’ school te mogen gaan. Zij nemen 
afscheid van de kleuterschool. De leerkrachten van de lagere school 
kijken ernaar uit om hen met open armen te ontvangen op 1 
september 2017. Ook zij verdienen een kleuterdiploma! Proficiat! 
Geniet van jullie vakantie! ☺  
 
 

De eerste schooldag 

 
De eerste schooldag van volgend schooljaar 2017-2018 is vrijdag 1 september 2017. Het 
internaat zal zijn deuren openen op donderdagavond tussen 19 uur en 20 uur.  
Indien je kind ziek zou zijn, gelieve dan even contact met ons op te nemen.  
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Herinschrijven – Inschrijven  

 
U kan inschrijven voor het internaat en/of de school tem woensdag 5 juli 2017.  
Vanaf 16 augustus 2017 zijn onze deuren weer open om in te schrijven van 9u30 tot 14u30. 
Vooral voor de internen van het secundair onderwijs is de herinschrijving van zeer groot 
belang. 
 

Infoavonden  

 
Er worden volgend schooljaar enkele infoavonden georganiseerd.  
Deze gaan door op volgende data:  
 
Infoavond internaat: donderdag 31 augustus 2017 van 17u30 tem 18u30 
Infoavond kleuterschool: dinsdag 5 september 2017 van 18u – 20u 
Infoavond lagere school: donderdag 7 september 2017 van 18u – 20u 

 

Schooluren   

 
Opgelet: volgend schooljaar wijzigen de schooluren.  
De school zal dan opengesteld zijn van 8u50 – 15u05 
Op woensdag blijven de uren ongewijzigd: 8u50 – 12u25 
 

Planning 

 
De voorlopige planning van volgend schooljaar hebben de meesten van jullie ontvangen.  
Jullie kunnen deze ook altijd digitaal raadplegen op onze website onder mededelingen: 
algemeen. Website: www.gokubik.be  
 

Openstaande facturen 

 
De nog openstaande rekeningen dienen voor 5 juli 2017 overgemaakt te worden. Indien dit 
niet zo is worden de openstaande dossiers door de scholengroep overgemaakt aan een 
incassobureau. Dit brengt extra kosten met zich mee. Indien U problemen hebt met een 
bepaalde factuur, kan U met ons contact opnemen.  
 

30 juni 2017 – 12 uur  

 
 
Er rest ons niets anders dan jullie het volgende te wensen:  
Geniet ervan! 
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