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SN Groenstraat
Woordje van de directie
Beste ouders,

We merken dat er weer heel wat verloren voorwerpen zijn.
Alle verloren voorwerpen worden verzameld in bakken op de kast en in
de refter. Er zitten heel wat brooddozen bij maar ook zwemgerief,
turngerief en zelf uniformtruien.
Op sommige kledingstukken staat een naam en deze kunnen we snel aan
de eigenaar ervan bezorgen. Zaken zonder naam belanden in de bakken.
Ben je wat verloren? Kom dan zeker eens kijken in de refter.

Iris Smekens
Directeur

(Turn)uniform
Het dagelijks uniform kan in de uniformwinkel nog aangekocht worden tot
eind maart. Daarna wordt het niet meer verkocht.
Het turnuniform kan nog steeds aangekocht worden op het secretariaat.
Alle maten zijn momenteel weer voorradig, ook de turnzakken van onze
school zijn beschikbaar. De betaling gebeurt via de schoolrekening.
Prijzen:
o
o
o
o

short: € 9
t-shirt: € 11
turnzak: € 6
combinatie (short, t-shirt en turnzak): €25
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Inschrijvingen lagere school
Aanmelden met de voorrangsregel (broers of zussen) kan vanaf 1 februari tot en met 15 februari
2019. U kreeg hiervoor normaal een brief mee. Aanmelden zonder voorrang kan vanaf 1 maart
tot en met 29 maart 2019.
Heb je hulp nodig voor het aanmelden? Maak dan een afspraak met juf Wendy van het
secretariaat. Je kan ook zelf aanmelden via de website: www.meldjeaan.antwerpen.be

Inschrijvingen secundaire school
De structuur van het secundair onderwijs is een beetje veranderd. In januari was er reeds een
infomoment van het CLB voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders.
Alle Antwerpse secundaire scholen doen vanaf dit jaar ook mee met het centrale
aanmeldingssysteem. Dit betekent dat je eerst moet aanmelden voor een school en dat je daarna
bericht krijgt of je wel of niet kan inschrijven in een school van je keuze.
Je kan kinderen met voorrang aanmelden voor de secundaire school waar al een broer of zus is
ingeschreven van 13 februari 2019 tot 27 februari 2019.
Als je geen voorrang hebt, meld je je kind aan tussen 15 maart 2019 en 5 april 2019.
Meer informatie hierover is te vinden op www.meldjeaansecundair.antwerpen.be
Veel informatie over studie- en schoolkeuze staat op de website www.onderwijskiezer.be

Dikke truiendag
Dinsdag 12 februari doen wij met onze school mee aan dikke truiendag. De verwarming wordt
een stukje kouder gezet. Je mag die dag een extra dikke trui meebrengen.
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GEEN SCHOOL

zwemmen 1A + 3B
fietsklassen 6e
Mastenbos 4e

zwemmen 2A + 3B
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zwemmen 1B + 3A
Dikke truiendag

carnaval

zwemmen 4B + 5e
rapport + o.c. 1e t.e.m. 4e

oudste kls spelen met 1e lj

KROKUSVAKANTIE
van maandag 4 maart 2019 tot
zondag 10 maart 2019

GEEN SCHOOL
woensdag 27 maart 2019
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