NIEUWSBRIEF
SEPTEMBER 2017
Beste ouders,

Elke maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin de
praktische afspraken en de maandkalender.

Met vriendelijke groeten,
Team Casa

KLASVERGADERING
Graag nodigen wij jullie uit om op dinsdag, 12 september om 19u op de agenda
staan:






Kennismaking met de leerkrachten
Rondleiding gebouwen
Klaswerking
Gebruik Smartschool
GWP

Jullie aanwezigheid is zeer belangrijk voor ons en jullie kinderen.
Geef best een seintje op 0499/759564 of u al dan niet aanwezig kan zijn.

AFWEZIGHEDEN
Zoals op elke school nemen wij ook de aanwezigheden op in de klassen. Indien uw
zoon/dochter niet aanwezig kan zijn dient u de school te verwittigen. U kan dit steeds
doen op 0499/759564.
Zodra uw kind terug naar school komt moet hij/zij onmiddellijk een afwezigheidsattest
afgeven op het secretariaat. Indien dit niet dadelijk gebeurt zal de afwezigheid als
onwettig worden beschouwd.
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BOEKEN
Zoals jullie weten gebruiken we op Casa Da Vinci niet veel boeken. Het boekengeld
bedroeg dan ook €122 (Casa 1) en €120 (Casa 2). Hierin zit de kostprijs van de
werkboeken voor Frans en Wiskunde. Verder werden hier ook de kosten voor het
nodige drukwerk ingecalculeerd.
Nog niet iedereen is in orde met deze betalingen. U kan dit best zo snel mogelijk in
orde brengen op één van volgende manieren.





Door met cash geld te betalen op het secretariaat.
Door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer van het ‘Boekenfonds’
op BE73 3930 4244 4360 met vermelding van de volledige naam van uw kind
en de klas.
Door een gespreide betaling aan te vragen op het Economaat. U kan
hiervoor een afspraak maken op 03/7807904 of 03/7807905.

CASA 1 de leerkrachten


Karolien Van Vaerenbergh:
klastitularis, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek



Marijke Windey:
Nederlands, Aardrijkskunde, Geschiedenis, PO



Dominique Van Hoegaerden:
Frans



Catherine Van poucke:
MO



Lennert Prinsen:
LO
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CASA 2 de leerkrachten


Catherine Van poucke:
Klastitularis, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Natuurwetenschappen, PO



Deborah Nieuwlandt:
Handel, Dactylo



Dominique Vanhoegaerden:
Frans, Voeding



Hilde De Vleeschouwer:
Verzorging



Lars Van den Abbeele
LO

CASA DA VINCI IN DE LUCHT
Extra informatie over de werking? Foto’s van onze activiteiten? Last-minute
wijzigingen? Evenementen van Casa Da Vinci?
Like en volg onze facebookpagina en u blijft steeds op de hoogte van het reilen en
zeilen van de school.

CasaDaVinciScholen
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GWP
Begin oktober gaan we met z’n allen op GWP naar Kasterlee.
Deze dagen staan helemaal in het teken van het groepsgebeuren. Er zullen tal van
activiteiten ingepland worden die zorgen voor een positieve evolutie hiervan.
Een GWP is een Geïntegreerde Werk Periode waarbij alle leerlingen verwacht worden
om aanwezig te zijn op de school.
Op de klasvergadering van 12 september 2017 lichten we alvast een tipje van de sluier
op.
In de loop van de maand september kan u van ons nog brieven hieromtrent ontvangen.

KALENDER
8

Bezoek bibliotheek (Sint-Niklaas)

CASA 1

12

Klasvergadering

CASA 1 & 2

13

Kinderrechtenwandeling (Sint-Niklaas)

CASA 1

15

Digitale Duik (Boom)

CASA 1 & 2

19

Klassenraad
Lesvrij vanaf 12u

CASA 1 & 2

