Datum: 27 juni 2014
Aan: Alle ouders
Nieuwsbrief juni

Beste ouders,

De zomervakantie staat nu echt voor de deur. Iedereen heeft het voorbije schooljaar hard gewerkt
om er een leerrijk en onvergetelijk schooljaar van te maken. Nu gaat iedereen de batterijen opladen
om er vanaf 1 september 2014 opnieuw een spetterend schooljaar van te maken. Ik wens iedereen
een welverdiende en deugddoende vakantie toe!
Op het einde van het schooljaar zet ik nog even enkele dingen op een rijtje:
-

Zoals reeds op de website werd vermeld, brachten de schoolfoto’s € 2032,65 op voor de
school. Dit bedrag komt alle kinderen ten goede en zal in het bouwfonds gestort worden om
de school in de toekomst verder te vernieuwen.

-

Tijdens het laatste ‘KiParle’ werden er alweer heel wat leuke ideeën meegebracht om het
nieuwe schooljaar feestelijk te starten en om de stilte in de gangen te bewaren. Deze zullen
het volgende schooljaar verder vorm krijgen. (verslag zie www.st-lucia.be)

-

Het WK leeft overal. We kunnen er niet omheen. De Coupa Sint-Lucia werd in het leven
geroepen. Woensdag 25 juni was een kleurrijke en vooral erg leuke dag. Neem maar eens
een kijkje op de klasblogs.

VRIJWILLIGERS
Langs deze weg wil ik graag alle mensen die vrijwillig meegewerkt hebben aan een activiteit van of
voor de school danken. Jullie hulp is van onbetaalbare waarde! Er zijn heel wat mensen die zich voor
of achter de schermen inzetten voor de school en onze kinderen. We zijn die mensen heel erg
dankbaar en hopen dat ze zich in de toekomst ook willen blijven inzetten voor onze school.
Een onmisbare schakel is ons oudercomité. Een geëngageerde groep mensen die een aantal
activiteiten voor de school in handen nemen. Van enkele ouders nemen we na dit schooljaar
afscheid. Ik wil hen danken voor hun jarenlange inzet! Hierbij hoort ook een oproep naar ouders die
het team van het oudercomité willen versterken.
Een engagement groot of klein, het zal altijd van waarde zijn!
(Voor vragen, mail naar oudercomte@st-lucia.be)
OUDERBEVRAGING
De ouderbevraging die half mei werd meegegeven hebben we talrijk terug mogen ontvangen,
waarvoor onze dank. De gegevens zijn ondertussen geanalyseerd en de punten werden in de
schoolraad besproken. (Verslag zie www.st-lucia.be) Uiteraard zullen we als school blijven werken
aan de knelpunten die ouders ervaren. Bedankt voor jullie medewerking!
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KALENDER
Gedurende een schooljaar veranderen er al wel eens enkele data of komen er activiteiten bij.
Daarom verwijs ik naar onze digitale kalender op onze schoolsite voor de meest actuele informatie.
Bedankt voor jullie medewerking gedurende het
voorbije schooljaar.

Nog enkele data om alvast te noteren:

Feestelijke opening van het schooljaar (1 september 2014): iedereen welkom!
Infoavond lagere school: dinsdag 9 september
Infoavond kleuterschool: dinsdag 16 september
Pedagogische studiedag op woensdag 26 november 2014
Andere data voor het nieuwe schooljaar zijn te vinden op de digitale kalender van de school.

Kevin Francken
Directeur
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