Stad Brugge Stedelijk Onderwijs Brugge-Noord

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Nieuwsbrief derde trimester schooljaar 2017-2018
Dag mama’s en papa’s
Hierbij nog wat praktische informatie voor het derde trimester en al wat data voor
het volgend schooljaar.

Voor beide vestigingen
1. Facturatie
De facturatie van mei zal samen met die van juni lopen.
Voor de laatste week van juni, zal u een brief meekrijgen waarin we u zullen
vragen om op voorhand door te geven of uw kind in de opvang zal blijven en zal
blijven eten. Dankjewel voor het begrip.
2. Vakantiedagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
maandag 29 oktober 2018 t.e.m. zondag 4 november 2018
Wintervakantie
maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie
maandag 4 maart 2019 t.e.m. zondag 10 maart 2019
Paasvakantie
maandag 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019
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Feest van de Arbeid:
woensdag 1 mei 2019
O.L.H.- Hemelvaart:
donderdag 30 mei & vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag
10 juni 2019
Facultatieve vrije dagen
donderdag 7 & vrijdag 8 februari 2019
Pedagogische studiedagen
maandag 8 oktober 2018 & woensdag 6 februari 2019
Eerste communie
donderdag 30 mei 2019
Lentefeesten
nog geen datum bekend
Open klas eind augustus
donderdag 30 augustus 2019
Voor de afdeling Dudzele
Er zijn wat wijzigingen op de kalender. U kreeg hiervoor een nieuwe kalender mee.
Op 18 mei is er GEEN open forum, omdat we bezig zijn met de repetities van ‘Peter
Pan’.
Er zijn nog kaarten te koop voor de musical. Geef het zeker door als jullie nog
kaarten nodig hebben.
We spelen heel vaak buiten in de weide. Maar die kan soms nogal drassig zijn… dus
best schoenen en kledij meegeven die tegen een stootje kunnen.
Het laatste oudercomité van dit schooljaar gaat door op dinsdag 29 mei.
Wie wil aansluiten bij het oudercomité is meer dan welkom!
We blijven maar timmeren… dus alle paletten zijn zeker welkom.
Als er papa’s of mama’s zijn die willen meetimmeren, laat het dan zeker weten.
Voor de afdeling Lissewege
We zijn nog op zoek naar paletten om een buitenkeukentje te timmeren.
En naar mama’s en papa’s die hierbij willen helpen…
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