Nieuws einde schooljaar
Juni 2022


Sponsoring ouderraad:
hierbij een welgemeende DANKJEWEL aan de ouderraad voor de goede samenwerking.
Dankzij hun inspanningen konden we:
 de prijs voor het zwemmen laag houden,
 fluohesjes voor de nieuwe leerlingen en het 1ste leerjaar aankopen.
 alle kinderen een leuke openluchtfuif aanbieden.



Donderdag 30 juni eindigen de lessen voor alle kinderen om 12.10 uur.
In de namiddag is er opvang voorzien door de gemeente in de BKO.
Meer info: kinderopvang@rumst.be



Schoolrekening einde schooljaar:
mogen wij vragen om de schoolrekeningen van mei-juni alsook de achterstallige betalingen tijdig te
betalen zodat wij onze boekhouding kunnen afsluiten.



Schoolverlaters:
we vragen aan alle ouders om ons op de hoogte te brengen vóór begin juli, als je kind/eren van
school veranderen. Breng ons ook op de hoogte als er zich in je omgeving mensen met kinderen
vestigen waarvan wij nog geen gegevens hebben.
Dit geeft ons de mogelijkheid onze school bij hen bekend te maken.



Fijne vakantie:
we wensen iedereen een fijne vakantie, de leerlingen van het zesde leerjaar wensen we ook een
mooie toekomst in hun nieuwe school. De andere leerlingen hopen we uitgerust terug te zien op
donderdag 1 september.



Inschrijvingen schooljaar 2022-2023:
tijdens de schooluren: 015/31.21.27 of directie@vosbergschool.be
tijdens de vakantie enkel na afspraak: directie@vosbergschool.be



Welkom op onze school:

Opendeurmoment KS en LS
Dinsdag 30 augustus van 17.00 uur tot 18.00 uur

Je krijgt de kans om kennis te maken met de klasleerkracht en
je kan tevens een kijkje nemen in de klas.
Iedereen is van harte welkom.


Infoavond nieuw schooljaar: donderdag 8 september om 19.30 uur



Kleuterkermis: vrijdagnamiddag 30 september 2022



Wij zoeken vrijwilligers voor de middagbewaking:

Dringend !!!!!
Wij zoeken vrijwilligers met een hart voor kinderen om toezicht te
houden op de speelplaats van de school.
Dit elke dag van 12.30 uur tot 13.30 uur, behalve op woensdag.
Je hoeft het niet eens gratis te doen, want je ontvangt hiervoor
een vrijwilligersvergoeding die volledig onbelast is.
Kan je niet dagelijks, maar slechts enkele middagen in de week,
dan is dat ook OK.
Heb je interesse, geef alvast een seintje op het nummer :
015/31.21.27 (tijdens de schooluren) of directie@vosbergschool.be

