Merchtem, juni 2018

Beste ouders,
De voorbije maanden heeft uw kind al op verschillende manieren kennis gemaakt met
de lagere school Ter Dreef: samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar een tekening
van een prins en een prinses maken, sportieve wedstrijdjes spelen, sterzingen,
activiteiten rond sprookjes beleven, samen op vastenvoettocht gaan, ….
Tijdens de openschooldag van 17 maart mochten wij heel wat ouders met hun kinderen
welkom heten. Na een korte rondleiding, was er tevens kans om in te schrijven.
Op deze manier zijn jullie, ouders en ook de kinderen, al wat geïnformeerd en
voorbereid om de overstap naar het 1ste leerjaar te maken. Ook voor ons was het al
een boeiende kennismaking.
Tijdens de 2de helft van juni vond er een overleg plaats tussen de juffen van de
3de kleuterklas, de zorgcoördinator van de kleuterschool en de zorgcoördinator van de
lagere school. Dit laat ons toe, de start in september nog beter voor te bereiden.
Graag geven wij u nog deze praktische informatie mee.
Leerboeken, schriften, schrijfmateriaal, kleurpotloden, pennenzak, ringmap en
dergelijke worden gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Toch vragen we u
om te zorgen voor een schooltas (niet te klein, er moet een grote A4 - map in kunnen).
De kinderen die in de naschoolse opvang/studie blijven, brengen van thuis een
pennenzak met wat schoolgerief (schrijfpotlood, kleurpotloden, schaar, lijmstift, …)
mee om daar te gebruiken.
Turnkledij koopt u op school tijdens de onthaalavond (cash te betalen):
-

witte T-shirt met logo van de school (12 euro).
groene gymbroek (13 of 15 euro naargelang de maat).

Witte sportschoenen (die u zelf aankoopt) en turnpakje steekt u in een turnzakje, alles
met naam erop.
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Wij nodigen u nu al uit op:
-

De onthaalavond van vrijdag 31 augustus 2018 tussen 18 en 20 uur.
(samen met uw kind) U verneemt dan in welke klas uw kind zit.
De klassikale ouderavond van woensdag 5 september 2018 van 20 tot 21.15 uur.
(alleen voor de ouders)

Noteer deze data alvast in uw agenda.
Neem zeker ook een kijkje op de website van onze school www.terdreef.org!
Wij wensen jullie voor straks, een leuke vakantie toe!

de juffen van het 1ste leerjaar
Karin Meersman, zorgcoördinator
Luc Ringoot, directeur
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