NIEUWSBRIEF
JANUARI 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

RAPPORTEN
Na elke evaluatieperiode ontvangt u een rapport van uw kind. Indien u
zelf niet aanwezig bent op het oudercontact dan kan uw kind dit ophalen
de dag na het oudercontact.
De rapporten zullen op maandag na de vakantie terug opgehaald
worden door de klastitularis. Gelieve deze dus te tekenen en mee te
geven naar de school.

OUDERCONTACT
Op dinsdag, 9 januari 2018, is er terug oudercontact waarbij u de
verschillende vakleerkrachten kan spreken.
Indien u een gesprek wenst met een bepaalde leerkracht die niet
aanwezig is op Casa dan kan u altijd een gesprek aanvragen. Wacht hier
echter niet te lang mee zodat er een plaatsje voor jou gereserveerd kan
worden.
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Aanwezig op Casa
op dinsdag, 9 januari 2018
Karolien Van Vaerenbergh:
klastitularis, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in Casa
1
Marijke Windey:
Nederlands, Aardrijkskunde, Geschiedenis, PO in Casa 1
Ann Callebaut:
Frans in Casa 1 en 2, voeding in Casa 2
Catherine Van poucke:
Klastitularis, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Natuurwetenschappen, PO in Casa 2 en MO in Casa 1

Niet aanwezig op Casa
maar wel op Forum of Villa Da Vinci op dinsdag, 9 januari 2018
Deborah Nieuwlandt: Handel, Dactylo in Casa 2
Hilde De Vleeschouwer: Verzorging in Casa 2
Lars Van den Abbeele: LO in Casa 1 en 2
Najim Kaldoun: Islam in Casa 1 en 2
Céline Jacob: Katholieke godsdienst in Casa 1 en 2
Eva Emmerechts: Zedenleer in Casa 1 en 2
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FACEBOOK EN INSTAGRAM
Volg jij ons ook?

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

scholen_casa_da_vinci

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.
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KALENDER
tot 7 januari

Kerstvakantie

Casa 1 & 2
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Inleveren rapporten

Casa 1 & 2
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Oudercontacten
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T(hee)huisje

Casa 1 & 2

20

Infomoment voor nieuwe leerlingen op Villa Da Vinci

31

Huiswerkklas

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

