
Heist-op-den-Berg, 14 september 2021

Beste ouders,

De eerste schoolweek is al achter de rug. We merken dat de kinderen blij 
zijn dat de school weer wat meer zijn ‘normale gangetje’ kan gaan. Een oprechte dankjewel aan iedereen die dit mee 
mogelijk maakt! 

Strapdag

Vrijdag is het strapdag. Dit betekent dat we zoveel mogelijk ‘stappers en trappers’ naar school willen krijgen die dag 
en de auto’s aan de kant willen laten. Hoe meer fietsers en voetgangers, hoe beter! Jullie doen toch ook mee?

Sportdag leerlingen lagere school Kerkhofstraat

Deze sportdag gaat door op vrijdag 17 september in de OUDE LIERSEBAAN 33. 

Praktische afspraken hieromtrent zijn terug te vinden op de brieven van de turnleerkrachten.

Wie voor- of nabewaking nodig heeft, kan gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang in de Oude Liersebaan.

Sportdag leerlingen lagere school Oude Liersebaan

Deze sportdag gaat door op donderdag 16 september in de Oude Liersebaan. 

Praktische afspraken hieromtrent zijn terug te vinden op de brieven van de turnleerkrachten.

Sportdag kleuters

Deze sportdag gaat op de eigen vestiging door op  22 september. Praktische afspraken hieromtrent zijn terug te 
vinden op de brieven van de turnleerkrachten.

 Spaghetti-take-away
Op zaterdag 16 oktober organiseert het oudercomité weer een “spaghetti-take-away”. Noteer deze datum alvast in 
je agenda. Meer info volgt snel via de nieuwsbrief van het oudercomité.

Bezinningsmoment

Vorig jaar beslisten we als school om een bezinningsmoment te houden per vestiging wegens COVID. Deze maand 
gaan we weer een bezinningsmoment houden tijdens de normale schooluren op de eigen vestiging. Zo krijgen al de 
kinderen van de lagere school toch de kans om de start van het schooljaar op een eigentijdse, christelijke manier 
samen te vieren. 

Facturatie 

Vandaag krijgen sommige kinderen nog een openstaande factuur mee van vorig schooljaar. De facturen zijn voor elk 
kind individueel opgesteld, afhankelijk van de gemaakte onkosten. Gelieve dus per kind apart een overschrijving van 
het juiste bedrag te doen met vermelding van gestructureerde mededeling. 

Gelieve het verschuldigde bedrag dat op de factuur staat over te schrijven voor 21 september. Alvast bedankt! 
Indien je niet in de mogelijkheid bent om te betalen, gelieve dan contact op te nemen met de directie. Samen stellen 
we dan een betalingsplan op.

Met vriendelijke groeten,

Carine Van Eyken (directie) en leerkrachten


