Informatie over onze school - 1

Basisschool Knipoog
Oude Muilemstraat 10
1770 Liedekerke

053/64.57.60 = Het
secretariaat van de school
bevindt zich in hoofdschool
De Boomgaard, SintGabriëlstraat 152

directie@mulhof.be

Voorschoolse opvang:
van 7uur tot 8uur
Geen naschoolse opvang

ZIEK
Kan je kind niet naar school
komen, verwittig dan voor
8.30uur de school:
053/64.57.60

Vul een document van de
school in als je kind
medicatie moet nemen.
Zieke kinderen genezen
thuis het snelst.

Directeur:
De heer Piet Van den Borre

Bij ziekte of een ongeval
telefoneert de school eerst
naar de ouders.

Secretariaat:
Els De Schepper
Marleen De Mot

De agenda elke dag lezen en
handtekenen.
Ook de nota’s handtekenen.

Hildegarde Segers
Hilde Huylebroeck

Start lessen: 8.30uur
Einde lessen: 15.45uur

TOETSEN zitten in de
toetsenmap. Ouders

Op woensdag: 11.15uur

handtekenen alle toetsen.

Op vrijdag: 15uur

Informatie over onze school - 2
Lees de maandkalender die
aan het einde van de vorige
maand met uw kind
meegegeven wordt of

Wie niet mag zwemmen,
brengt een briefje mee van
de ouders of van de dokter.

gemaild wordt.

Boterhammen brengen we
mee in een brooddoos.
Koekjes zitten in een
koekjesdoos zonder
verpakking.

Drank brengen we mee in
een herbruikbare drinkbus.

In de zwemzak zitten een
badpak of een zwembroek,
een gele badmuts, een kleine
en een grote handdoek en
een kam.

3 x per jaar krijgt je kind een
overschrijving mee naar
huis.
Betaal a.u.b. tijdig!

Schrijf de naam van je kind
op eigen materiaal bv.
brooddoos, koekjesdoos,
drinkbus, turn- en
zwemgerief,…

Woensdag = fruitdag!
Voor onze kleuters vragen
wij het fruit thuis te schillen.

Elke week is er turnen.
In de turnzak zitten een
rode T-shirt (school), een

Soep wordt tijdig
aangevraagd via het
maandelijkse overzicht. Dit

zwart broekje, witte kousen

wordt betaald via een

en witte turnpantoffels.

overschrijving.

We zwemmen wekelijks op
dinsdag gedurende een

Wij spreken Nederlands.
Wie de taal niet kent, brengt

bepaalde periode.
3KM t.e.m. 6M.

een tolk mee.

