Beste passagier(s) van ‘t Kofschip

Sinds 16 augustus is iedereen al druk in de weer
op ons schip. De kajuiten en de kombuis werden in
orde gebracht, het dek werd gezwabberd, de
ziekenboeg gecontroleerd, ….
Het is "alle hens aan dek" zodat we klaar zijn om
met jou op maandag 3 september te beginnen aan
een avontuurlijke en leerrijke reis.
Zoals elk jaar kunnen de ouders ’s morgens een kopje koffie drinken
in de refter nadat ze jou hebben uitgezwaaid.
Ons schip verlaat de haven stipt om 8u40. Je bent dus best op tijd
aanwezig. We halen de loopplank binnen en als je van de kade op het dek
moet springen, val je misschien in het water… Dit geldt natuurlijk ook
voor alle andere schooldagen!
’s Avonds om 15 uur houden we onze traditionele ballonnetjesdag op de
grote speelplaats voor de leerlingen vanaf het 1ste leerjaar en de ouders
zijn ook welkom. Omdat groen (duurzaamheid) 1 van onze 3 pijlers is,
gebruiken we recycleerbare ballonnen en touwtjes. Iedereen wordt
nadien om 15u30 afgehaald zoals op de andere dagen om zo de veiligheid
van alle passagiers te garanderen.
Nog wat praktische weetjes voor alle ouders:
Het nieuwe schoolreglement kan u via een link op de website (bij ouders) lezen.
Vanaf 3 september kunnen er broodjes besteld worden.
Vanaf oktober kan er soep besteld worden.
Op woensdag 5 september komt de schoolfotograaf.
We vragen om in de knuffelzone afscheid te nemen van uw kind .
De Baron de Celleslaan zal nog afgesloten zijn omwille van de werken.
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We starten met het gebruik van T-shirts met ons logo voor turnen.(€7)
Door subsidies van de provincie Antwerpen voor 10 op 10 voor verkeer is er
een verkeerspark op de lagere school.
Vanaf dit schooljaar zwemmen we in het vernieuwde zwembad van Mortsel.
In het verleden merkten we dat 99% van de leerlingen meedoen met het
schoolfruit op woensdag, fluohestjes,… Om de administratie voor iedereen
eenvoudiger te maken zullen wij er vanaf nu vanuit gaan dat iedereen mee
doet met schoolfruit, T-shirt, Fluovestjes,…
Natuurlijk kan u ons contacteren als u dit graag wil bespreken.

woensdag 5 september organiseren we dus een
infoavond voor jouw ouder(s). Belangrijke documenten zoals de
Op

kalender, ziektebriefjes, akkoord met het schoolreglement,….
worden die avond afgegeven. Deze papieren kunnen onmiddellijk
ingevuld worden of later terugbezorgd worden aan de leerkracht
vóór dinsdag 11 september.
Om 19 uur bent u welkom in de kajuiten van de kleuterafdeling.

Om 20 uur een woordje uitleg door de kapitein in de
kleuterzaal op de 1ste verdieping voor alle ouders.

Om 20 u 15 bent u welkom in de kajuiten van de klassen vanaf het 1ste leerjaar.
De oudervereniging organiseert zoals steeds een gezellig praatcafé.
De nieuwe instappertjes van het geboortejaar 2015 (Visjes en Speelvogels) &
geboortejaar 2016 (Muisjes), de Stokstaartjes en de Turboslakken kunnen op
donderdag 30 augustus tussen 17 uur en 18 uur even een kijkje nemen in hun klas.
Jullie merken dat wij er echt heel veel zin in hebben.
Schip ahoi en vriendelijke groeten
Kapitein Driesmans en een enthousiast Kofschipteam
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