Thuis in de geborgenheid van een dorpsschool

Taborschool Aalter-Brug

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019
Hervatting van de lessen

03-09-2018

Lokale verlofdag

Maandag 01-10-2018

Pedagogische studiedag 1

Woensdag 24-10-2018

Herfstvakantie

29-10-2018 t.e.m. 04-11-2018

Kerstvakantie

24-12-2018 t.e.m.06-01-2019

Lokale verlofdag

Maandag 04-02-2019

Pedagogische studiedag 2

Thuis in de geborgenheid van een dorpsschool
KLEUTERSCHOOL
1° EN 2° LEERJAAR

LAGERE SCHOOL:
3° T.E.M. 6° LEERJAAR

Gesubsidieerde Vrije Gemengde
Basisschool

Gesubsidieerde Vrije Gemengde
Basisschool

Woensdag 13-02-2019

Urselweg 2
9880 Aalter-Brug

Sint-Godelievestraat 24
9880 Aalter-Brug

Krokusvakantie

04-03-2019 t.e.m. 10-03-2019

Tel.: 09/ 374.02.00

Tel.: 09/ 374.64.19

Pedagogische studiedag 3

Woensdag 13-03-2019

ADMINISTRATIEVE ZETEL

Paasvakantie

08-04-2019 t.e.m. 22-04-2019

Feest van de Arbeid

Woensdag 01-05-2019

Hemelvaartverlof

30-05-2019 t.e.m. 02-06-2019

Pinkstermaandag

Maandag 10-06-2019

Begin zomervakantie

01-07-2019

COMMUNIES
Eerste communie om 14 uur

Zaterdag 11-05-2019

Vormsel in SMA om 16 uur

Zaterdag 01-06-2019

EXTRA-MUROS-ACTIVITEITEN
Scheepvaartklassen

17-09-2018 t.e.m. 21-09-2018

Aalterstraat 6
9880 Sint-Maria-Aalter
09/ 374. 05.00
Directeur: dhr. Wim Van Hevele
schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be
http://admintaborscholen.be/aalterbrug/
Beste ouders,
Ook in het komende schooljaar zal onze Taborschool weer garant staan
voor kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. Door de nadruk te leggen
op zorg in de breedste zin van het woord streven we een hoog
welbevinden na !
Lees deze folder aandachtig en bewaar hem zorgvuldig. Deze folder
bevat alle informatie om u en uw kinderen in september 2018 een
feilloze start te verzekeren.
Reeds in augustus zet de school haar deuren open voor een eerste
kennismaking en info. Daartoe nodigen wij u van harte uit!
Graag tot dan !
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DE SCHOOL IS OPEN!

We maken graag tijd voor u.

De hoofdschool in de Aalterstraat 6 te Sint-Maria-Aalter is elke werkdag open
tussen 8 en 16 uur en dit tot en met 6 juli en vanaf 20 augustus.
Ouders die hun kind willen inschrijven kunnen steeds contact opnemen met de
directie op het nummer 0498/122 557.

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Laat uw gegevens na via het secretariaat: 09/374.05.00
of via de website: http://admintaborscholen.be/aalterbrug/ (klikken op
“aanmelden”). Wij houden u graag op de hoogte van de openklasmomenten!

OPENDEUR- EN INFOMOMENT BEGIN SCHOOLJAAR
Sint-Godelievestraat 24: dinsdag 28 augustus
17.30 uur - 18.30 uur: open deur
18.30 uur - 20 uur : info in de klas enkel voor de ouders
( in 5 en 6 ook info scheepvaartklas )
Urselweg 2: woensdag 29 augustus

OUDERCONTACTEN
Week van 12 november 2018

Alle lagere klassen en kleuterklassen

Week van 7 januari 2019

Peuters ( ingestapt op 1/9 en 5/11 )

Week van 1 april 2019

1° t.e.m. 5° leerjaar

Week van 6 mei 2019

Alle kleuterklassen en peuters

Na paasvakantie

Oriëntatie 6° leerjaar naar het
secundair onderwijs i.s.m. CLB

!

Ouders zijn altijd welkom op school wanneer ze vragen of zorgen
hebben rond hun kind!

LESUREN
Op maandag, dinsdag en donderdag

Namiddag: 13.20 uur tot 16.05 uur

15 - 18.30 uur:

Feestelijke opening van de afdeling Urselweg!
18.30 uur - 19 uur: open ouderraad!
19.uur - 20 uur: info in de klas ( enkel voor ouders )

Op woensdag

08.40 uur tot 11.25 uur

Op vrijdag

Voormiddag: 08.40 uur tot 11.50 uur

INSCHRIJVEN VAN PEUTERS
Vier maal per schooljaar is er een openklasdag in de peuterklas. Schrijf uw peuter
in terwijl hij zijn nieuwe omgeving verkent! Breng zeker de ISI+kaart of
identiteitskaart van uw peuter mee!
19-10-2018

10.30 uur - 12.00 uur en 16.30 uur - 18.30 uur

14-12-2018

10.30 uur - 12.00 uur en 16.30 uur - 18.30 uur

22-02-2019

10.30 uur - 12.00 uur en 16.30 uur - 18.30 uur

29-03-2019

10.30 uur - 12.00 uur en 16.30 uur - 18.30 uur

OPEN DEUR op zondag 5 mei 2019

Voormiddag: 08.40 uur tot 11.50 uur

Namiddag: 13.20 uur tot 15.15 uur

GEMEENTELIJKE KINDEROPVANG
Op onze afdeling Urselweg 2 is er gemeentelijke opvang (betalend) voorzien voor
uw kinderen :
’s Morgens van 7.00 uur tot 8.25 uur en ’s avonds van 16.20 uur tot 18.30 uur.
Op woensdag naschools tot 13.00 u
Inlichtingen : 09/325.22.00
Inschrijven: 0473/55.45.29

MAALTIJDEN
‘s Middags is er gelegenheid om op school warme maaltijden te gebruiken,
alsook soep, chocomelk, melk, yoghurt, fruitsappen en water.

Gezellige sfeernamiddag met inschrijfmoment voor nieuwe peuters.

29 AUGUSTUS: OPEN OUDERRAAD OM 18.30 UUR ( U2 )

TOEZICHTEN

30 SEPTEMBER 2018: ONTBIJT OUDERRAAD

De schoolpoort gaat open om 8.25 uur en om 13.05 uur stipt. Van dan af is er
toezicht door de leerkrachten op de speelplaats. Na de klas worden de rangen
begeleid en zorgen de leerkrachten ervoor dat uw kinderen veilig kunnen
oversteken.

16 EN 17 MAART 2019: LENTEFEEST OUDERRAAD

