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NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS 

                                                                                               maandag 15 januari 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Het Muziekladderteam-team wenst alle kinderen en hun 

ouders een gelukkig 2019 vol warmte, gezondheid, liefde en 
geluk. 

 
 
Beste ouders  
 
Vanaf dit jaar zal uw kind elke maand een nieuwbrief mee naar huis krijgen.  Hier vinden jullie 
allerlei actuele informatie, weetjes, activiteiten,… 
Je zal de nieuwsbrief tevens kunnen vinden op onze website www.muziekladder.be en onze 
facebookpagina. 
 

 Aanmeldingen schooljaar 2019-2020 secundair onderwijs 

 
 
 

http://www.muziekladder.be/
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Naschoolse sport  
2de periode: 1ste, 2de, 3de leerjaar 
Vanaf 09/01/2019 tem 03/04/2019  
U kan altijd informeren bij juf Shari of er nog vrije plaatsjes zijn. 
 
 
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 18/01/2019 om 15u10 
We nodigen jullie allen uit op onze nieuwjaarsreceptie zodat we samen kunnen klinken op het 
nieuwe jaar. 
 
 
 
   
VERGADERING VAN HET OUDERCOMITE 
Dinsdag 22 januari om 18 uur in de leraarskamer 
Agenda: 

- Bespreking verslag 

- Xperibird                                                                         
- Varia  

ALLE OUDERS ZIJN WELKOM! 
 
 
 
Op stap…  
- dinsdag 22 januari en dinsdag 29 januari: L5 
- op woensdag 23 januari gaat de 2de kleuterklas naar ‘U dance’ in Everna Evere 
- Dinsdag 29 januari gaat het 6de leerjaar naar de Danone Cup 
 
 
 
  
 Het 2de leerjaar zwemt vanaf nu elke vrijdag. 
 Het 3de leerjaar heeft vanaf nu turnen op maandag. 
 
                       
Weetjes 

Van 21 januari tot en met 25 januari is het 
vogeltelweek.  Enkele klassen zullen meewerken aan de telweek. 
 
 

 
Tijdig naar school 
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Mag ik u vragen uw kind tijdig naar school te brengen? 
Er komen meer en meer kinderen te laat waardoor de lessen worden verstoord.  
De schoolpoort gaat dicht om 8u30 .   
Indien u toch te laat bent dienen jullie rustig aan de schoolpoort te wachten en gaat uw kind 
nadien een stempel halen op het secretariaat. 
 
Mailadressen 
We hebben nog niet alle mailadressen mogen ontvangen.  Op termijn zouden we alle 
noodzakelijke informatie dan ook via de digitale weg aan jullie bezorgen. 
Kan u nogmaals het onderstaande strookje invullen en bezorgen aan de juf of meester? 
Alvast bedankt! 
 
 

 
Naam ouder…………………………………………………………………………………………………………………. 
Naam kind………………………………………………………………………klas………………………………………. 
Mailadres mama/voogd:……………………………………………………………………………………………….. 
Mailadres Papa/ voogd………………………………………………………………………………………………….. 


