NIEUWSBRIEF
FEBRUARI/MAART 2018
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

3 GEDRAGSREGELS
Sinds januari zijn we binnen Casa gestart met 3 heel duidelijke
afgesproken klasregels die ontstaan zijn vanuit een groepstraject met
Casa 2.
De 3 gedragsregels…
 Ik scheld klasgenoten en leerkrachten niet uit (ook niet als grap),
maak geen verwijten, ook niet in een andere taal.
 Is er een klasgenoot of leerkracht aan het woord en wil ik iets
zeggen dan steek ik mijn hand op en wacht ik op toestemming.
 Ik werk aan de opdracht die de leerkracht geeft als ik niet verder
kan vraag ik hulp.
Er zijn ook duidelijke afspraken met de gevolgen van het verbreken van
de regels.
Er worden stappen gehanteerd van mondelinge waarschuwingen tot
time-out waarbij het werk op een rustige plaats afgewerkt moet worden.
3 time-outs resulteren in een nadenkdag waarbij ze gaan kijken wat er
precies is fout gelopen.
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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.
Wie niet in orde is met afwezigheden kreeg eind januari nog een mailtje
via Smartschool. Mogen wij erop aandringen dat dit zo spoedig mogelijk
in orde komt.
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KALENDER FEBRUARI
1

Casa Stop

Casa 1 & 2

12 tot 18

Krokusvakantie

Casa 1 & 2 lesvrij

28

Huiswerkklas

Casa 1 & 2

KALENDER MAART
13

Klassenraad

Casa 1 & 2 lesvrij

14

Snuffeldag

Casa 1 & 2 lesvrij

15

Rapport

Casa 1 & 2

20

Oudercontact met T(hee)huisje

Casa 1 & 2

28

Huiswerkklas

Casa 1 & 2
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FACEBOOK EN INSTAGRAM
Volg jij ons ook?

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

scholen_casa_da_vinci

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

