
Heist-op-den-Berg,  10 mei 2022

Beste ouders,

Vakantieblaadjes / zomerbingel

Vandaag krijgen alle oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas) en kinderen van de lagere school flyers mee om
bestellingen te plaatsen voor vakantieblaadjes en/of zomerbingel.

Wie hiervoor een bestelling wenst te plaatsen, geeft enkel het strookje terug mee via de klasjuf. Het verschuldigde
bedrag wordt dan gefactureerd op de volgende factuur.

Bestellingen zijn mogelijk tot en met 17 mei.

Herinnering facturatie

Wie nog openstaande schoolfacturen heeft, krijgt een herinneringsfactuur mee. Gelieve dit deze week nog te
betalen.

Reminder pedagogische studiedag

Woensdag 18 mei is het pedagogische studiedag.  De leerlingen moeten dus niet naar school komen. Wie opvang
nodig heeft, kan dit op voorhand aanvragen bij de buitenschoolse kinderopvang.

Quiz

Het voorbije weekend probeerden 25 ploegen zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Het was een echt

succes. Na de quiz ging iedereen met een leuke prijs naar huis.

En een oprechte dankjewel aan het oudercomité voor de organisatie van deze quiz.

Oudercontacten lagere school

De lagere school heeft in de week van 23 mei individuele oudercontacten. Meer uitleg vind je in de brief over de
oudercontacten.

Vanaf nu kan je je via volgende link https://forms.gle/rUan35RNDWjcSsAv7 inschrijven voor de individuele
oudercontacten van de lagere school.

Oudercontacten kleuterschool

De kleuterschool heeft in de week van 30 mei individuele oudercontacten. Volgende week krijgen zij een link om in te
schrijven.

Afwezigheid juf Freia en juf An Kerkhofs

Zij zijn geveld door corona.  Juf Freia wordt vervangen door Lynn Verbinnen.

Voor het 4de leerjaar A wordt nog naar een oplossing gezocht.

Niet vergeten

- Maandag 16 mei om 19.30 cabaretvoorstelling ‘Amai’ van Pieter Verelst

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten

https://forms.gle/rUan35RNDWjcSsAv7
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Beste ouders,

Oudercontact lagere school

In de week van maandag 23 mei plannen wij individuele oudercontacten. U kan dan persoonlijk spreken met de
leerkracht van uw kind.

De huidige situatie laat toe dat we opnieuw fysieke oudercontacten doen.

Om iedereen de kans te geven een gepast moment uit te zoeken, vragen we u om hier in te schrijven of via volgende
link: https://forms.gle/rUan35RNDWjcSsAv7
U vult uw gegevens in en kan dan meteen een moment kiezen dat nog vrij is en dat past voor u.

Hebt u meerdere kinderen die gelijktijdig oudercontact hebben? Neem dan het zekere voor het onzekere en kies uren
die niet meteen aansluiten op elkaar. Moest het ene oudercontact dan een beetje uitlopen, dan komt het andere
oudercontact niet in het gedrang.

Mogen we u vragen om per kind slechts 1 oudercontact aan te vragen? We willen graag dezelfde boodschap kunnen
geven aan elke ouder, dus indien u beslist om met 2 ouders deel te nemen aan het oudercontact, mogen we u dan
vragen om slechts 1 moment uit te kiezen en de gekozen afspraak aan elkaar door te geven? Zo kan de leerkracht
zeker hetzelfde vertellen aan beide ouders.
Alvast bedankt voor het begrip!

Van zodra u alles ingevuld hebt, krijgt u een mailtje met het uur. Controleer zeker ook je spam/reclame/ongewenste
mail, want daar durft deze mail ook wel eens te belanden.
Gelieve die dag tijdig aanwezig te zijn op school.

Wenst u de directie, de zorgleerkracht of de gymleerkracht te spreken? Neem dan rechtstreeks met hen contact op
om verder af te spreken.

De zorgcoördinatoren kan je bereiken via het mailadres: an.mertens@vbheistcentrum.be,
an.kerkhofs@vbheistcentrum.be, jef.spruyt@briljantvzw.be en griet.verbeke@vbheistcentrum.be

De directie kan je bereiken via het mailadres: directie@vbheistcentrum.be

De gymleerkracht kan je bereiken via het mailadres: kathleen.wuyts@vbheistcentrum.be en
valerie.baestaens@vbheistcentrum.be

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten
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