Nieuwsbrief januari 2019
**** DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2019 ****

Kalender januari 2019
Ma. 7/1

Instapdag nieuwe kleuters 1KKA en 1KSA

Di. 8/1

Schoolfruit
NM

Kleuters KS1A-KS1B-KK1A-KK1B naar Kruierie Balen
(schoolvoorstelling Cache cache)

Woe. 9/1

Kriebelteam op pad

Do. 10/1

6de lj. naar bib Balen

Vr.11/1

Schoolvoorstelling ‘Haar & Snaar’ 1ste tot en met 5de lj.

Di. 15/1

Schoolfruit
16.00

IPOC-typcursus

20.00

Oudercomité

Do. 17/1

1ste lj. naar bib Balen

Di. 22/1

Schoolfruit
CLB - medisch schooltoezicht 1ste, 4de en 6de lj.
Verkeersklas 1A 2A - 3A

Wo. 23/1

Juf Lies (1B) en juf Nadine (1C) op navorming

Do. 24/1

CLB - medisch schooltoezicht 1ste, 4de en 6de lj.

Vr. 25/1

NM

Verkeersklas 1B - 5B

NM

Verkeersklas 2B - 3B

Ma. 28/1

KK3 naar bib Balen
CLB - medisch schooltoezicht 1ste en 5de lj.
Verkeersklas 4A - 4B - 5A - 1C - 5C

Di. 29/1

Wo. 30/1

Schoolfruit
16.00

IPOC - typcursus

18.00

Infomoment nieuwe kleuters °2017
5de lj. naar TISP Mol (Rocket Science)

Vrije Basisschool Wezel - Keiheuvelstraat 7A - 2400 Mol
tel. (014) 81 03 16
vzw Katholiek Onderwijs Mol

contact@basisschoolwezel.be
J. Calasanzstr. 2

2400 Mol

ond.nr. 430285367

Een nieuwe zakagenda?
Volgende data kan je alvast noteren:
-

weekend 23 en 24 maart 2019

Schoolfeest

-

zaterdag 23 maart 2019

Wezel - QUIZ

-

zondag 26 mei 2019

Ontbijt en fietsdag ‘De Wezeling’

-

zondag 29 september 2019

Restaurantdag

-

vrijdag 22 november 2019

Grootouderfeest

-

vrijdag 22 november 2019

Kienavond

Aanvraag studietoelagen 2018-2019
Velen vergeten het of durven het niet te vragen. Nochtans heeft één op vier leerlingen recht op
een school- of studietoelage. Dit vanaf de eerste kleuterklas. Een toelage levert een mooie
bijdrage om de kosten in het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs draaglijk te maken.
Meer info via http://onderwijs.vlaanderen.be/ouders/kosten-enschooltoelagen/schooltoelagen/wat-je-zeker-moet-weten
Ook op het secretariaat van onze school kan je steeds terecht voor info.

Eerst online aanmelden, dan pas inschrijven in het basisonderwijs van Mol
Sinds 2017 kan men in de Molse scholen enkel nog inschrijven via een nieuw
aanmeldingssysteem. Dit geldt dus ook voor onze beide kleuterscholen en lagere school.
Heb je reeds een kind op school, maar is er nog een kleiner broertje of zusje geboren in 2017?
Indien je in Wezel woont, heb je dan van de gemeente een infobrochure ontvangen. Is dit niet zo
of woon je buiten Wezel, kom dan even langs het bureel voor de nodige info.
Voor alle duidelijkheid, al onze huidige leerlingen en kleuters blijven ingeschreven, hiervoor hoeft
niets ondernomen te worden. Ook voor de kleuters die reeds ingeschreven zijn, maar nog moeten
instappen, is alles OK.
Meer info: dienst onderwijs, 014 33 09 63, onderwijs@gemeentemol.be,
www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen
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Schoolreis 3de en 4de lj. Efteling - donderdag 6 juni 2019
Omdat deze locatie in het buitenland ligt, willen we de ouders er attent op maken dat de kinderen
een kids-ID nodig zullen hebben. Indien je kind nog niet beschikt over een kids-ID, neem je best
tijdig contact met het gemeentebestuur.
Wat is een kids-ID?
De kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze
vervangt het vroegere kartonnen 'identiteitsbewijs' dat ouders moesten aanvragen wanneer ze
met een kind naar het buitenland wilden reizen.
De kids-ID moet u drie weken op voorhand aanvragen bij het gemeentebestuur wanneer u met
uw kind op reis gaat naar het buitenland. Deze nieuwe elektronische identiteitskaart voor
kinderen zorgt voor een veiligere en snelle identificatie in het buitenland.
Een kids-ID is drie jaar geldig.
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