NIEUWSBRIEF
DECEMBER 2017
Beste ouders,

Maandelijks ontvangt u een nieuwsbrief met daarin belangrijke informatie
over de werking van de school, afspraken en de kalender.

Met vriendelijke groeten,
Team Casa

AFWEZIGHEDEN
Mogen wij erop aandringen dat u bij ziekte van uw zoon/dochter de school
onmiddellijk verwittigt op 0499/759564 ?
Voor elke afwezigheid heeft de school een afwezigheidsattest nodig.
Zodra uw kind terug naar school komt moet hij/zij onmiddellijk dit
afwezigheidsattest afgeven op het secretariaat. Indien dit niet dadelijk
gebeurt zal de afwezigheid als onwettig worden beschouwd.
Leerlingen die te laat aankomen op school of in de les, krijgen hiervan een
vermelding in hun schoolagenda. Wie te vaak te laat komt, zal hiervoor
een sanctie krijgen.

WARMSTE WEEK
Op dinsdag, 19 december 2017, zullen wij het geld met alle kinderen naar
Music for Life brengen in Puyenbroeck (Wachtebeke). Dit is echter geen
verplichte activiteit. Indien uw kind deel mag nemen verwachten wij van
de ouders een berichtje via SS of 0499/759564 dat uw kind aan deze
activiteit mag deelnemen en dit voor 13 december 2017 zodat wij ook het
vervoer kunnen regelen. We gaan tijdens deze activiteit met auto’s en
schatten rond 16u terug op school te zijn.
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CASA FOR LIFE
Op 22 december organiseert Scholen Da Vinci een ‘Casa for Life’
sponsorloop die plaatsvindt op Forum Da Vinci. Voor deze sponsorloop
kunnen de leerlingen zich laten sponsoren per toertje dat ze lopen, joggen,
wandelen of stappen. De opbrengst hiervan gaat naar VZW Scleroken.
We verwachten alle leerlingen vanaf 10u30 in sportoutfit op de speelplaats
van Forum Da Vinci. Om 11u wordt het startsein gegeven voor de
sponsorloop ‘Casa Da Vinci’. De sponsorloop eindigt om 12u. De
leerlingen mogen vanaf 12u de school verlaten, dit betekent meteen ook
de start van de Kerstvakantie.

FACEBOOK EN INSTAGRAM
Volg jij ons ook?

https://www.facebook.com/CasaDaVinciScholen/

scholen_casa_da_vinci
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CASA STOP
Het T(hee)huisje kennen jullie ondertussen al van het vorige oudercontact.
Sinds een paar weken hebben we ook ‘Casa Stop’ in het leven geroepen.
Een ideetje van de kinderen trouwens.
Regelmatig zullen we ons buiten de schoolpoort plaatsen op de spitsuren.
De invulling van de ‘Casa Stop’ is volledig door de kinderen te bepalen.
Hiermee willen wij de klassenkas spijzen zodat wij bepaalde activiteiten
kunnen plannen en materialen kunnen aankopen die noodzakelijk zijn
voor de werking.
Wij hopen jullie alvast te mogen verwelkomen op één van deze
evenementen.
Indien u als ouder graag mee helpt bij het begeleiden van deze activiteit
bent u altijd meer dan welkom. Ziet u het begeleiden minder zitten of wil u
zelf iets bakken of klaarmaken van een hapje of drankje dan horen we dit
graag. Het aanspreekpunt voor de ‘Casa Stop’ en het ‘T(hee)huisje is Ann
Callebaut.
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KALENDER
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Casa Stop (15u tot 16u)

Casa 1

Naft

Casa 2

Zwemmen
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Music For Life

voorafinschrijving

Lesvrij vanaf 12u
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Lesvrij
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Lesvrij

Casa 1 & 2

Oudercontact van 16 tot 18u tijdens T(hee)huisje
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Casa for Life (10u30 tot 12u)

U kan ons nu ook bereiken op
info@casadavinci.be

Casa 1 & 2

