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Een woordje van de directeur
Beste ouders,
Op 25 mei jongstleden werd de nieuwe,
aangescherpte Europese privacywet van kracht.
Door deze Algemene Verordening GegevensBescherming (AVG), ook wel de General Data
Protection Regulation (GDPR) genoemd, worden ons
als school meer verantwoordelijkheden opgelegd om
de persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers goed te
beschermen.
Wij beseffen terdege dat privacy waarborgen in het onderwijs meer is
dan het noteren van afspraken in een privacyconvenant.
Belangrijk is deze afspraken in praktijk te brengen om schending van
rechten en vrijheden te voorkomen.
Digitale leermiddelen zijn echt niet meer weg te denken in het
onderwijs. Ook wij gebruiken vernieuwende, afgeschermde digitale
systemen om de kwaliteit van het geboden onderwijs te bevorderen en
om werkprocessen te versnellen en te verdiepen.
Veelal vereisen deze toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen een
aantal persoonsgerelateerde data.
Een nauwgezette denkoefening leidde tot enkele organisatorische en
technische maatregelen ter beveiliging en bescherming van alle
persoonsgegevens.
Zonder aan anonimisering te doen is ons vernieuwd inschrijvingsformulier dan ook opgebouwd in functie van relevantie en dataminimalisatie.
Hierbij hoort dat alle niet doelgerichte informatie overboord gaat en
gewist wordt uit de archieven. Enkel strikt noodzakelijke gegevens
worden verwerkt en tijdelijk bewaard.
Privacygevoelige medische informatie verschaffen kan nuttig zijn om een
solide begeleiding van uw kind te waarborgen. Als ouder heeft u op elk
moment echter inzagerecht, de mogelijkheid om correcties aan te
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brengen en de potentie om bepaalde gegevens deels of compleet te
laten wissen.
Omdat voor elk gebruik van leerlingengegevens een expliciete akkoord
van de ouders is vereist, zal u in de toekomst vaker om een geschreven
toestemming gevraagd worden.
Ook deze via een handtekening bevestigde wilsuiting kan u op elk
moment herroepen.
Van al onze leveranciers van digitale leermiddelen werden goede
afspraken, omtrent de veilige en betrouwbare omgang met gegevens
van leerlingen, in een ondubbelzinnige verwerkersovereenkomst
gegoten.
Er werd duidelijk bepaald onder welke voorwaarden de gegevensverwerking mag plaatsvinden en wat er met de gegevens moet
gebeuren als de samenwerking stopt.
Wij hopen dat onze voorzichtige, discrete aanpak geruststellend werkt.
Heeft u toch nog vragen rond privacy of een verzoek tot aanpassing van
persoonlijke gegevens, wenst u een aangifte van schending van privacy
te doen of vermoedt u een datalek, heeft u een klacht over het gebruik
van uw persoonsgegevens of wenst u uw recht op data-portabiliteit te
laten gelden?
Dat kan vanaf nu schriftelijk via het centrale meldpunt
privacy@vrijevlaamsebasisschool.be

Ik wens iedereen een veilig en succesvol schooljaar toe.

Luc Cornelis, directeur
3 september 2018

2

Met dit onderwijsteam gaan we dit jaar aan de slag.
Directeur ___________________

meester Luc Cornelis
luc.cornelis@telenet.be

Onthaal- en eerste kleuterklas ___
Kinderverzorgster
_______________
Tweede kleuterklas____________
______________
Derde kleuterklas _____________

juf Vanessa Borremans
juf Nadine Berckmans
juf Lotte Brants
juf Elke Vandersteen
juf Chris Timmerman

Eerste leerjaar________________ juf Nathalie Timmerman
juf Leticia Magnus
Tweede leerjaar______________ juf Magali Carton
________________
Derde leerjaar________________ juf Els Wenseleers
Vierde leerjaar________________ juf Sylvie Badot
__________________
Vijfde leerjaar________________ juf Anne-Laure Gerin
__________________
Zesde leerjaar________________ juf Veronique Grenson
Lichamelijke opvoeding________ juf Peggy Vienne
__________
Extra taak- en zorgleerkrachten __ juf Marianne Berckmans
juf Peggy Vienne
juf Leticia Magnus
juf Friedel Vandevelde
Zorgcoördinator______________

meester Peter Hoedt
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Voorzitter schoolbestuur:

De heer Dirk Baekeland
(02/381.19.32)
dirk.baekeland@telenet.be

Voorzitter oudercomité:

De heer Benoit Vanden Breede
(0474/991.526)
benoit@rya.be

Schoolraad:

Mevrouw Sylvie Badot, voorzitter
Vertegenwoordigen het personeel:
 Mevrouw Anne-Laure Gerin
 Mevrouw Els Wenseleers
Vertegenwoordigen de ouders:
 Mevrouw Beatrice De Kemmeter
 Mevrouw Danka Klinkenberg
 De heer Benoit Vanden Breede
Vertegenwoordigt het schoolbestuur:
 De heer Dirk Baekeland
Pedagogisch raadgever:
 De heer Luc Cornelis, directeur

Parochiepriester

E.H. Jan De Koster
(02/345.14.69 en 0474/941.035)
fb081671@skynet.be

CLB Pieter Breughel

Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek
(02/512.30.05)
brussel@vclb-pieterbreughel.be

CLB-arts:

Dokter Frieda Huygens
f.huygens@vclb-pieterbreughel.be

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de
scholengemeenschap KOBZ.
(Katholiek Onderwijs Brussel-Zuid)
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Instapregeling voor kleuters die twee en een half jaar oud zijn.
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met

3 maart 2016
5 mei 2016
7 juli 2016
1 augustus 2016
11 september 2016
23 oktober 2016
3 december 2016

03/09/2018
05/11/2018
07/01/2019
01/02/2019
11/03/2019
23/04/2019
03/06/2019

Later geboren kleuters stappen in tijdens het schooljaar 2019-2020.
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met

2 maart 2017
4 mei 2017
6 juli 2017
3 augustus 2017
2 september 2017
20 oktober 2017
25 november 2017

02/09/2019
04/11/2019
06/01/2020
03/02/2020
02/03/2020
20/04/2020
25/05/2020

Is uw kind al 3 jaar of ouder dan hoeft u geen rekening te houden met
de hierboven vermelde instapdata.
Administratief dossier
Bij inschrijving leggen de ouders hun identiteitskaart en het
rijksregisternummer van hun kind voor. Ze vullen de leerlingenfiche in
alsook de vragenlijst aangaande de achtergrond van het kind en
bevestigen dat hun kind in geen andere school is ingeschreven.
Verder lezen ze het schoolreglement en ondertekenen ze dit voor
akkoord. Rekening houdend met de privacywetgeving staat het ouders
vrij om gevoelige informatie, zoals medische gegevens, al dan niet mee
te delen. Ouders kunnen de school echter niet aansprakelijk stellen
bij niet adequaat of accuraat handelen wegens het ontbreken van
concrete informatieve gegevens.
In toepassing van de nieuwe privacywetgeving delen wij zonder een
expliciete, schriftelijke toelating geen klas-, adres- of telefoonlijsten.
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Dit is onze dagindeling.
Kleuterschool + 1ste leerjaar
2de tot 6de leerjaar
08.45 uur tot 10.00 uur
08.45 uur tot 10.25 uur
Pauze
Pauze
10.25 uur tot 11.40 uur (*)
10.50 uur tot 12.30 uur (*)
middagpauze
12.55 uur tot 14.10 uur (**)
13.45 uur tot 14.35 uur (***)
Pauze
Pauze
14.30 uur tot 15.45 uur
14.55 uur tot 15.45 uur
(*)

de lessen eindigen om 12.05 uur op woensdag

(**)

de lessen hervatten om 12.30 uur op vrijdag

(***)

de lessen hervatten om 13.20 uur op vrijdag

De school vroeger verlaten.
Slechts in echt uitzonderlijke gevallen kan een leerling, die een
gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten.
Vroeger opgehaald worden kan enkel na voorafgaande toestemming
van de directeur of zijn afgevaardigde en gebeurt steeds onder
toezicht van een volwassene. Deze volwassene meldt zich voor het
ophalen aan in het directiekantoor.
Voor- en naschoolse opvang.
Elke schooldag is er gratis opvang van 7.30 tot 8.45 uur en (behalve op
woensdag) van 15.45 tot 16.00 uur.
Er is betalende opvang van 16 uur (woensdag van 12 uur) tot uiterlijk
18 uur. Bewakingskaarten worden bij de directeur aangekocht.
Alle ingediende bewakingskaarten geven recht op een fiscaal attest.
Een kind niet tijdig ophalen is voor iedereen erg onaangenaam.
Uiteraard brengt laattijdig ophalen extra kosten (€ 5 per beginnend
kwartier en per kind) met zich mee. Bovendien kan de school, bij
herhaaldelijk laat ophalen, de opvangmogelijkheid éénzijdig
beëindigen. U zal hier, na een voorafgaande waarschuwing, schriftelijk
van op de hoogte worden gesteld.
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Is onderwijs echt gratis voor iedereen?
Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de
kleuterschool als in de lagere school.
Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het
behalen van eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis.
Onze school gebruikt echter meer leermiddelen en biedt meer
activiteiten aan dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren
boeiender en dynamischer maken. Voor die uitgaven mag de school een
bijdrage vragen aan de ouders. De overheid bepaalde hiervoor een
maximumbedrag dat we de scherpe maximumfactuur noemen.
Kleuteronderwijs
Alle kleuters
Lager onderwijs
Elk leerjaar

45 euro
85 euro

Onze school organiseert ook meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of
sneeuwklassen die binnen de schooluren doorgaan.
Om de groepsdynamiek te handhaven verwachten wij dat alle kinderen
deelnemen. Ook voor deze activiteiten mag de school een bijdrage
vragen aan de ouders. De overheid bepaalde ook hier een
maximumbedrag dat we de minder scherpe maximumfactuur noemen.
Lager onderwijs
Meerdaagse uitstappen / 6 jaar

435 euro

Maandelijks krijgt u een schoolrekening. Wij rekenen er op dat deze
rekening uiterlijk op de aangegeven betaaldatum vereffend wordt.
U kan betalen via overschrijving of het geld via de gesloten betaalenvelop aan de leerkracht of de directeur bezorgen.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening onbetaald blijft kan de
school beide ouders vragen de rekening te betalen, ongeacht de
afspraken die ze onderling hebben gemaakt.
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We kunnen in principe niet ingaan op een vraag om de schoolrekening
te splitsen. Indien u echter problemen ondervindt met het betalen van
de schoolrekening kan u met de directeur een aangepast
afbetalingsplan bespreken. Een discrete behandeling van uw vraag
wordt vanzelfsprekend verzekerd.
Zonder aangepast afbetalingsplan kunnen blijvend onbetaalde
rekeningen begrijpelijk leiden tot een administratieve kost.
In geval van betwisting zijn de vrederechter van Ukkel of de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel bevoegd.
Voor welk schoolmateriaal dienen de kinderen zelf te zorgen?
Alle kwalitatieve materialen die op school gebruikt worden om de
eindtermen te bereiken krijgt uw kind gratis aangeboden. Het spreekt
vanzelf dat wij van de leerlingen verwachten dat zij het, in bruikleen,
gekregen schoolgerei met de nodige zorg hanteren.
Verlies, opzettelijke beschadiging of beschadiging door onvoldoende
zorg dient natuurlijk vergoed te worden.
Naast het schoolmateriaal hebben de kinderen een persoonlijke
basisuitrusting nodig. Behalve het turnshirt kopen de ouders deze
producten aan, binnen het eigen budget, zodat ze de prijsmarge zelf in
de hand hebben.
Wat verstaan we onder basisuitrusting?
 een degelijke schooltas,
 een schooletui of pennenzak,
 een stevige kaft met rekker voor tijdschriften,
 kaftpapier,
 reserve schrijfgerief,
 het turnshirt van de school, een blauwe
gymbroek en witte turnpantoffels.
Kinderen die in de studie blijven brengen steeds persoonlijk schrijf- en
tekengerief en een Nederlandstalig leesboek mee.
Voor zelfstandig werk thuis is het, vanaf de derde klas, handig om over
dit materiaal te beschikken:
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 een eenvoudig rekenmachientje,
 een verklarend woordenboek,
 een eenvoudige passer en een goede meetlat,
 een eenvoudig schaartje, kleurpotloden, een gum en wat stiften.
Natuurlijk kan dit materiaal voor thuiswerk ook bij de leerkracht
uitgeleend worden. Ook hier geldt ‘netjes’ terug inleveren na gebruik!
Aanrader:
De kinderen van de lagere school maken gebruik van een aparte tas
met hun lunch zodat ongelukjes vermeden worden.
Bij de kleuters is een aparte knapzak niet aangewezen.
Dit is het overzicht van de mogelijke ouderbijdrage.
Uitstappen voor kleuters en lagere schoolkinderen
Eéndaagse schooluitstappen voor kleuters
Eéndaagse schooluitstappen voor L1 tot L5
Eéndaagse schooluitstappen voor L6
Voor de bosklassen (L1 en L2) en zeeklassen (L3 en L4)
bepalen we uw aandeel binnen de maximumfactuur.
Educatief tijdschrift – vrijblijvend maar aanbevolen
Jaarabonnement op het maandblad ‘maan roos vis’,
het educatief tijdschrift voor het 1ste leerjaar
Jaarabonnement op het educatief tijdschrift Averbode
voor onze kleuters
Jaarabonnement op het educatief tijdschrift
Averbode, voor onze lagere schoolkinderen (vanaf L2)
Vakantieboeken
Eten en drank voor kleuters en lagere schoolkinderen
Een portie volle melk tijdens de ochtendspeeltijd
Soep bij de lunch. Per dag maar niet op woensdag
Water bij de lunch
Warme maaltijd. Per dag maar niet op woensdag
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€ 45,00
€ 39,50
€ 85,00

€ 29,50
€ 36,00
€ 38,00
€ 07,00
€ 00,35
€ 00,40
gratis
€ 03,50

Zwemles voor de lagere schoolkinderen
Tweewekelijkse zwemles. Inkom zwem + busvervoer
Het zesde leerjaar zwemt het hele schooljaar gratis.
Huren zwempak + handdoek (wassen inbegrepen)
Gymkledij voor de lagere schoolkinderen
T-shirt met logo van de school
Een blauw gymbroekje, witte gymschoenen en witte
sokken kan iedereen vrij aankopen.
Opvang kleuters en lagere schoolkinderen
Maandelijkse forfaitaire bijdrage voor de opvang
tijdens de middagpauze
Bewakingskaarten voor naschools toezicht:
- Met werkgeversattest: per 40 beurten van ½ uur
- Zonder werkgeversattest: per 20 beurten van ½ uur
* Korting voor elk gezin met 3 kinderen in onze school

€ 03,50
€ 02,50
€ 09,00

€ 03,00
€ 20,00
€ 20,00
10 %

Nederlands leren? Waar een wil is is een weg!
Ben je als ouder op zoek naar lessen
Nederlands in Brussel voor jezelf?
Het Huis van het Nederlands verzamelt alle
informatie rond Nederlands leren en
Nederlands oefenen voor volwassenen.
Ook voor jou dus!
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
Tel.: 02 501 66 60
Mail: info@huisnederlandsbrussel.be
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Planning rapporten lagere school.
Een goed rapport, dat komt nooit zo maar vanzelf!
Wat is er goed gegaan? Welke inspanningen werden vertoond?
Wat zijn de mogelijkheden van je kind?
Het antwoord is bij iedereen divers. Hierdoor is het dus echt niet
aangewezen om rapportresultaten van broers, zussen of klasgenoten
te vergelijken.
Wel nuttig is het samen met je kind zoeken naar mogelijke, concrete
oplossingen om het de volgende keer nog wat beter te doen.
Tip: Beloon je kind voor de gerealiseerde inzet en niet enkel voor de
behaalde resultaten.
Om iedereen de aangepaste leerzorg te garanderen rekenen wij er
uitdrukkelijk op dat ouders ingaan op elke uitnodiging tot overleg.
Elk rapport wordt door de ouders ondertekend en daags na ontvangst,
met de gele toetsenmap, terugbezorgd aan de titularis.

Donderdag 25 oktober 2018

Eerste rapport met eventuele
bespreking op vraag van de
titularis of op vraag van de ouders.

Donderdag 20 december 2018

Tweede rapport met bespreking
voor iedereen.

Donderdag 28 februari 2018

Derde rapport met eventuele
bespreking op vraag van de
titularis of op vraag van de ouders.

Donderdag 25 april 2019

Vierde rapport met eventuele
bespreking op vraag van de
titularis of op vraag van de ouders

Donderdag 27 juni 2019

Vijfde rapport met bespreking
voor iedereen.
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Vastliggende activiteiten – aanvullingen mogelijk
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag

07/09/18
10/09/18
11/09/18
12/09/18
17/09/18

Maandag
17/09/18
Maandag
08/10/18
Donderdag 11/10/18
Zaterdag
20/10/18
22, 23 en 24/10/18
Donderdag 15/11/18
Donderdag 22/11/18
Zaterdag
24/11/18
Begin december
Begin december
07 tot 14/12/18
Donderdag 20/12/18
Dinsdag
05/02/19
Dinsdag

12/03/19

Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Dinsdag

30/03/19
01/04/19
18/05/19
21/05/19

12 tot 21/06/19
Woensdag 26/06/19

Workshop muziekacademie in de klas.
1ste oudercontact - lagere school te 19 uur.
1ste oudercontact - kleuterschool te 19 uur.
Project Pakistan voor de 5de en 6de klas.
Monumentenmaandag: stadsbustocht voor
de 5de en 6de klas.
Zeeklassen te Sint-Idesbald voor L3 en L4.
Educatieve boottocht voor de L5 en L6.
Deelname Kinderparlement voor de L6.
Halloweenwandeling van het oudercomité.
Bosklassen Hanenbos voor de L1 en L2.
Ijsschaatsen voor de lagere school.
GC de Moelie: Even geduld.
Toneel voor voor de 5de en 6de klas.
Spaghettirestaurant. Eetfeest. Welkom!
De Sint vergeet ons vast niet!
Kerstboomactie van het oudercomité.
Levering van de bomen op 8 en 9/12/18
Proefwerkperiode voor de lagere school.
Kerstmarkt door het oudercomité.
GC de Moelie: Klein Duimpje.
Toneel voor de 2de en de 3de kleuterklas.
GC de Moelie: De papiermachinekamer.
Toneel voor de onthaalklas en K1.
Kaasavond. Organisatie: het oudercomité.
Schoolfotograaf.
Schoolfeest voor de lagere school.
GC de Moelie: Het nachtduiveltje van …
Toneel voor de 3de en 4de klas.
Proefwerkperiode voor de lagere school
Kick-off summer door het oudercomité.
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Overzicht van de vrije dagen tijdens het schooljaar 2018-2019.
Hervatting van de lessen: maandag 3 september 2018
Vrije dagen tijdens het eerste trimester:
o 1ste pedagogische studiedag:
woensdag 10 oktober 2018 – geen opvang op school.
o Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
o 2de pedagogische studiedag:
woensdag 14 november 2018 – geen opvang op school.
o 1ste facultatieve vrije dag op maandag 26 november 2018 – geen
opvang op school.
o Kerstvakantie: van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Vrije dagen tijdens het tweede trimester:
o 2de facultatieve vrije dag op vrijdag 1 februari 2019 –
geen opvang op school.
o 3de pedagogische studiedag: woensdag 13 februari 2019 –
geen opvang op school.
o Krokusvakantie: van 2 maart 2019 tot en met 10 maart 2019
o Paasvakantie: van 6 april 2019 tot en 22 april 2019
(Paasmaandag)
Vrije dagen tijdens het derde trimester:
o Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
o Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
o Brugdag: vrijdag 31 mei 2019
o Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
o De zomervakantie begint op vrijdag 28 juni 2019 te 12.05 uur –
geen opvang op school tijdens de namiddag.
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Verjaardag vieren.
Als het je verjaardag is mag je je
toch even heel speciaal voelen!
Ook op school is het dan tijd voor
een leuk feestje!
Toeters en bellen: een kroon, een
feeststoel, kaarsjes uitblazen, een
‘heppi beurteejlied’, …
We vieren altijd een beetje
feest en hebben steeds een basisarrangement voor de jarige klaar.
Die jarige mag de klasgenootjes natuurlijk trakteren.
Met aandrang willen wij echter om absolute soberheid verzoeken. Uit
respect voor het gezondheidsbeleid van de school vragen we tevens de
traktatie te beperken tot een gezonde koek, een lekker sneetje cake of een
fris stukje fruit. Snoep, al dan niet in een zakje, kunnen we in geen geval
goedkeuren; dit zal dus niet uitgedeeld worden.
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes thuis worden enkel via de school
verdeeld indien alle klasgenootjes uitgenodigd zijn. Hierdoor vermijden we
ruzie en verdriet.

Leesinfo
Welkom in de bibliotheek van Ukkel !
De Broyerstraat 27 te 1180 Ukkel
02/331.28.24
www.ukkel.bibliotheek.be
ukkel@bibliotheek.be
Bereikbaar met het openbaar vervoer.

Dinsdag 15.00 - 19.00 uur
Woensdag en vrijdag 14.00 - 18 uur
Donderdag 10.00 - 14.00 uur
zaterdag 10.00 - 14.00 uur
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Van wie is deze brooddoos? – Van wie is deze jas?
Elke dag groeit de ‘verzameling’.
Brooddozen, jassen en andere
kledingstukken blijken plots hun baasje
kwijt en blijven verweesd achter.
Vaak voorgoed…
Op regelmatige tijdstippen voorzien we
een ultiem toonmoment aan de poort.
Al wat dan niet opgehaald wordt gaat echt onherroepelijk naar een
plaatselijk goed doel.
Aan de kinderen willen we vragen net iets meer zelfdiscipline en
verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen zodat alle persoonlijke
spullen dagelijks netjes terug mee naar huis gaan.
Aan de ouders vragen we met nadruk alles van een naam te voorzien.
Op het internet vind je heel wat bedrijven die zelfklevende, vaatwasbestendige, naametiketjes aanbieden.
Een alcoholstift is echter even efficiënt.
Tip: Geef een complimentje aan je kind als het niets vergeten is!

Toneelinfo
De toneelvoorstellingen voor de kinderen gaan ook dit jaar door in:

Gemeenschapscentrum de moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
Tel. 02 380 77 51 - info@demoelie.be
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Onze school investeert in talenten wereldwijd.
Zoals Jezus ons leerde willen wij zorg dragen voor al wie kwetsbaar
arm of hulpbehoevend is. We willen gevoelig zijn voor hun noden.
Delen met de armen laat ons immers het Evangelie in zijn diepste
waarheid begrijpen.
Om in Zijn voetstappen te treden stelden wij een aantal prioriteiten
om anderen te helpen.
Zo trok juf Lotte tijdens de voorbije
zomervakantie naar de sloppenwijk in Port
Elizabeth, Zuid-Afrika. Daar bezorgde ze in
onze naam schoolmateriaal aan het
project Ubomi Obutsha. Deze non-profit
organisatie ondersteunt kwetsbare
kinderen, en hun ouders, die vaak in
extreme armoede leven.
Ook via Plan ouderschap engageren we ons ook dit schooljaar om een
vriendje, ver weg, nieuwe kansen te bieden.
Na Jackelin Ambicho blijven we Angie Sosa
Zapata uit Peru, met financiële steun, de
gelegenheid bieden om aan haar toekomst te
bouwen en haar talenten te ontplooien.
Maandelijks maakt onze school een vast bedrag
over als Plan Ouder.
Ook u kan dit structureel plan helpen ondersteunen via een kleine vrije
bijdrage bij de maandrekening.
Elke inbreng komt goed terecht en schept toekomstperspectieven
voor Angie en haar familie.
Het Plan Oudernummer van onze school is 006-227176
Ons Plan Kindnummer is 4041-1158615
In de loop van het schooljaar voorzien we ook een vastenactie en een
koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen.
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Milieuzorg.
Ook dit schooljaar maken we onze kinderen vertrouwd met recycleren
en het nut van selectief afval ophalen.
BEBAT ondersteunt ons bij onze dagelijkse
inspanning voor een beter milieu. In ruil voor
een grote doos lege batterijen krijgen we
bruikbaar didactisch materiaal. Het zou dus
fijn zijn als alle lege batterijen de weg vinden
naar onze inzamelton.
Via Ecoplus services zamelen we ook lege
inkt- en tonercartridges van printers in.
Ook hiervoor is een inzamelton voorzien.
Beide tonnen staan in de gang opgesteld.
U doet toch mee?
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