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Vrijdag, 30 maart 2018  

 

Nieuwsbrief – Paasvakantie 2017 – 2018 
 

Paasvakantie 

 

Het hele team wenst jullie allen een vrolijk Pasen!  

 

De Paasvakantie start vanaf morgen, 31 maart 2018 en duurt tot en 

met zondag 15 april 2018.  

 

Op het internaat starten we terug op zondagavond, 15 april 2018. De 

kinderen kunnen binnenkomen tussen 19u en 20u op zondag, of op 

maandag tussen 8u en 8u50. Om onze internen op tijd te kunnen laten 

slapen, is het nodig deze tijden te respecteren.  

 

De school begint terug op maandag, 16 april 2018. Fijne vakantie!  

 

LET OP! - Brengen en halen van internen – tijden respecteren  

 

Mogen wij vragen om de internen te brengen en/of te komen afhalen aan de 

‘SORTIE’.  

Een opvoeder zal jouw kind halen en tot bij jou brengen.  

Ook tijdens de maaltijduren vragen wij om aan de sortie te wachten. Een 

opvoeder zal uw kind naar u brengen op het ogenblik dat hij/zij klaar is met 

eten. Indien u tijdens de maaltijden de refter betreedt,  stoort dit 

aanzienlijk de werking. Daarenboven is dit niet aangenaam voor de internen die 

een hele week op het internaat verblijven. 

 

We vragen u om rekening te houden met de volgende afspraken:  

- Is de school uit? Jouw kind kan afgehaald worden tot 15u15.  

- Tussen 15u15 en 16u30 kan men niet binnen en/of storen. De kinderen hebben dan een 

vieruurtje en zitten in de STUDIE!  

- Tussen 16u30 en 18u00- afhalen via de SORTIE! 

- Tussen 18u00 en 18u30 – kinderen worden niet afgehaald om het eetmoment niet te 

verstoren.  

- Kinderen kunnen nog afgehaald worden tussen 18u30 en 19u30.  
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Wist je dat… 

 

• In het kader van het duurzaam Samen Ondernemen ons krantje ‘Ons 

nieuws’ online op onze website verschijnt. www.gokubik.be  

U kan steeds een papieren versie vragen indien u dat wenst. 

 

• Nieuwtjes en/of foto’s van onze activiteiten ook steeds te lezen en te 

zien zijn op onze website? Denk aan de lentebrunch. Deze foto’s kan je online 

bewonderen.  

 

• De login voor ouders op onze site ‘Kubikvliegterin’ is?  

 

• Op vrijdag, 20 april 2018 onze ultieme modeshowbattle zal plaatsvinden. U heeft hier 

een uitnodiging voor ontvangen. Niet? U kan er nog steeds één vragen. Nodig je vrienden en 

kennissen uit, deel het op facebook,.. Het Kubikteam, onze leerlingen en onze internen kijken 

hier alvast naar uit en zijn jullie dankbaar.  Indien jullie kind(eren) NIET deelnemen aan 

de battle, gelieve ze dan om organisatorische redenen VOOR 16u30 te komen afhalen.  

 

• Er in de maand mei heel wat verlofdagen zijn. Hou deze zeker in het oog. Dit kan je 

terugvinden in de planning hier beneden.   

 

• Juf Shauni Donné,  Juf Ilse en de leerlingen van het eerste graad extra zorg komt bieden 

voor een korte periode?  In de voormiddag zullen de kinderen van de eerste graad vaak 

gesplitst worden, waardoor de kinderen nog meer zorg op maat zullen ontvangen.  

 

• Juf Deborah Gai zowel de kleuterschool als de lagere school extra beweging en 

sesondersteuning zal aanbieden. Dans en motoriek zullen een van de workshops zijn waar juf 

Deborah vooral mee bezig zal zijn.  

 

• De woensdagactiviteiten overal uithangen. Deze kan je ook online op onze website 

terugvinden. Vanaf nu staan er ook begin- en einduren bij, zodat iedereen weet wanneer we 

hier vertrekken of terug aanwezig zijn. Sms’jes met vragen over vertrek- of aankomsturen 

zijn dan vanaf nu ook overbodig. Weet dat de opvoeder ook steeds zal verwittigen bij 

aankomst op het internaat.  

 

• De WhatsAppgroepen als informatieoverdracht dienen. Persoonlijke zaken en vragen kan je 

best persoonlijk sturen naar de juf en/of de opvoeder. Gelieve sms’jes zoals: komt later, 

komt eerder, is ziek, wat is er vandaag te doen, om hoe laat zijn jullie terug,… … achterwege 

te laten in volle groep. Op die manier zorgen we ervoor dat we het doel van de 

WhatsAppgroep niet mislopen. Tijdens schooluren vragen wij om de school via het vast 

nummer te contacteren bij ziekte of bijzonderheden: 089 76 45 50. 
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Aanwezigheidsbord sortie - Internaat 

 

Misschien hebben jullie het al gemerkt; aan de sortie hangt een aanwezigheidsbord. 

Hierop kan je elke dag zien welke opvoeders er aanwezig zijn.  

 

Informatie… 

 

Indien je als ouder met vragen zit, aarzel dan niet om onmiddellijk een gesprek aan te vragen bij de 

directie en/of de beheerder. We zoeken dan samen naar een oplossing indien dit nodig blijkt. 

Natuurlijk zijn er ook nog onze permanentiedagen… 

 

Inschrijvingsdata 

 

Vanaf 16.04.2018 (de dag na de paasvakantie) kan u uw kind inschrijven voor het schooljaar 2018 – 

2019. Indien uw kind reeds op onze school zit, is dit uiteraard niet nodig.  

 

Indien iedereen die zich is komen aanmelden, zijn of haar kind inschrijft, zal de kleuterschool zeer 

snel vol zitten en zullen er nog maar weinig tot geen plaatsen beschikbaar zijn. 

De lagere school en het internaat heeft wel nog wat plaats. Ken je iemand die 

graag naar onze school komt, geef hen de nodige informatie tijdig. Bedankt! 

 

Herhaling afspraken en informatie 

 

Lestijd  8u50 - 15u05 

De leerlingen en de kleutertjes dienen op tijd aanwezig te zijn in de 

school. Laatkomers storen de lesactiviteiten en de werking. De 

leerlingen die wel tijdig zijn, worden ook afgeleid. Wij verwachten dat 

de leerlingen steeds minimaal 5 minuten voor de aanvang van de 

lessen of activiteiten  aanwezig zijn.  

De kinderen die te laat zijn dienen zich aan te melden op het secretariaat. 

Giovanna zal hun dan naar de klas brengen.  

 

Permanentiedagen voor ouders van heel de basisschool. 

Tijdens permanentietijden kan u bij de leerkrachten terecht. De lijst met permanentiedagen kan u 

vragen aan de juf indien u deze nog niet ontvangen heeft. De juffen houden jullie ook steeds op de 

hoogte via de agenda. U kan zich dan hiervoor inschrijven.  
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Planning 

 

20.04.2018 Ondernemersbattle 

30.04.2018 en  01.05.2018 Vrije dag + dag van de Arbeid 

04.05.2018 Massacross (lager onderwijs) 

10.05.2018 en 11.05.2018 O.L.H. Hemelvaart + brugdag 

14.05.2018 – 18.05.2018 GWP Oostende (lager onderwijs) 

21.05.2018 en 22.05.2018 Pinkstermaandag + vrije dag 

03.06.2018 School-en internaatsfeest 

 

 

WOENSDAGKALENDER APRIL 2018 
 LO1 LO2 LO3 SOJ / SOM 

4 april PAASVAKANTIE 

11 april 

18 april 13u30 – 16u30: ZWEMMEN PRINSENPARK BOKSINITIATIE 

25 april 13u30 – 18u00: KATEVENNEN GENK 
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