VZW OZCS Zuid-Antwerpen
Gesubsidieerde vrije basisschool
Sint – Montfort
Hoge Akker 16
2550 Kontich
Tel.: 03/457.10.15
e-mail: directie@sint–montfort.be

Kontich, 29 maart 2018
Beste ouders,
In maart viel er heel wat te beleven op Sint-Montfort.
• De kinderen, of moet ik kaboutertjes zeggen, van het eerste leerjaar wezen ons er op dat we samen onze
school netjes moeten houden. Hiervoor hebben we dan ook met z’n allen ons best voor gedaan. Hopelijk
kunnen we dit ook de komende periode volhouden.
• Tijdens de vasten verzamelden we “rosse” centjes voor Broederlijk Delen. De kinderen brachten zo veel
muntjes mee dat ze op de bank niet snel genoeg konden tellen om hier het verzamelde bedrag te noteren.
Hopelijk zijn ze er wel in geslaagd om dit op de groene brief van mei te vermelden.
Wat fijn dat jullie flink mee spaarden voor Oeganda.

•

We trokken onze mooiste kleren aan en toverden een mooie glimlach op ons gezicht voor de
schoolfotograaf.
• De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar toonden ons hun talenten. Wat een show!
• Heel wat leerlingen van de lagere school gingen in maart een uitdaging aan en namen
deel aan de kangoeroe-olympiade.
• De kinderen van L4-5-6 kochten 137 belegde broodjes. Deze werden aan een
recordtempo belegd en brachten € 120 op ten voordele van Kom op tegen Kanker.
• Er waren ook heel wat zieke juffen in de lagere school. Door het tekort aan leerkrachten
op de arbeidsmarkt, heeft het Sint-Montfortteam zijn best gedaan om de lessen zoveel
mogelijk te laten doorgaan.
• Jullie, ouders, konden allemaal terecht voor een kort gesprekje bij de klasjuf van zoon- of dochterlief.
Kortom, een drukke maar fijne maand!

Onderstaand strookje is alleen in te vullen door NIET-GIMME –gebruikers!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ……………………………………………………………………………………………, ouder van …………………………………………………………
uit klas ……………………………………
heb de groene brief van 29/03/2018 goed ontvangen en gelezen.
Handtekening,

Groene brief 8: april 2018

Datum: …………………………………

Pagina 1

Mogen wij jullie er even aan herinneren dat u tot en met 5 april 2018 uw foto’s van de schoolfotograaf ONLINE kan
bestellen? (vdeonline.com)
Goed om weten:
• Kinderen die op 6 maart afwezig waren, kregen geen blad met een bestelcode (aangezien deze code
gelinkt is aan de individuele foto). We kregen al enkele keren de vraag of ook voor hen een klasfoto kan
besteld worden. Goed nieuws…dit kan!
Kinderen die die dag afwezig waren én een klasfoto wensen te bestellen, mogen dit doorgeven aan de juf
of mailen naar directie@sint-montfort.be. Deze klasfoto’s worden via de school rechtstreeks bij de
fotograaf besteld en verrekend via de schoolrekening.
Graag vóór 5 april 2018 laten weten of u een klasfoto wenst.
• De schoolfotograaf trok pasfoto’s van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Indien deze leerlingen
het volledige basispakket (€15,00) bestellen, kunnen zij op vertoon van de bevestigingsmail hun foto’s
gratis krijgen.
Kinderen die graag hun pasfoto’s hebben, maar geen volledig pakket aankopen, kunnen hun pasfoto’s via
de school aankopen. Hiervoor zal € 5,00 aangerekend worden via de schoolrekening.
Mocht u problemen ondervinden, mag u steeds langs het secretariaat komen voor wat hulp.

Op maandag 16 april 2018 beginnen er weer enkele kinderen aan hun schoolcarrière in de Sint-Montfortschool,
meer bepaald in het klasje van juf Karlien. Zij zal hen met open armen ontvangen. Hopelijk vinden deze kinderen
snel hun weg op onze school en voelen zij zich er thuis.
Welkom!

De klas van juf Karlien groeide doorheen het jaar stevig aan. Na de paasvakantie zullen er 32 kleuters in de
peuterklas zitten. Gelukkig staat juf Karlien er niet alleen voor!
Op maandag en dinsdag zal juf Marjolijn voor 16 peuters zorgen. Juf Karlien neemt de andere 16 kinderen onder
haar hoede. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgt juf Karlien hulp van juf Bie en juf Marleen om alles in goede
banen te leiden.
Het tweede trimester loopt op zijn laatste benen, we komen dichterbij het laatste trimester van dit schooljaar.
Eerst nog even tijd maken om samen Pasen te vieren en de batterijen op te laden tijdens de paasvakantie.
Volgende datum staat toch al in uw agenda?
zaterdag 26 mei 2018: Monnekesdag

Met vriendelijke groeten,
Tine Celis

directeur a.i.

www.sint-montfort.be
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April 2018:
Zo.

01.04.2018

Vrolijk Pasen!

Ma.

02.04.2018

Paasvakantie

Di.

03.04.2018

Paasvakantie

Wo.

04.04.2018

Paasvakantie

Do.

05.04.2018

Paasvakantie
Laatste dag om foto’s te bestellen!

Vr.

06.04.2018

Paasvakantie

Za.

07.04.2018

Paasvakantie

Zo.

08.04.2018

Paasvakantie

Ma.

09.04.2018

Paasvakantie

Di.

10.04.2018

Paasvakantie

Wo.

11.04.2018

Paasvakantie

Do.

12.04.2018

Paasvakantie

Vr.

13.04.2018

Paasvakantie

Za.

14.04.2018

Paasvakantie

Zo.

15.04.2018

Paasvakantie

Ma.

16.04.2018

Di.

17.04.2018

Wo.

18.04.2018

L6

09.00u – 18.00u

Vormsel: Abdijbezoek

K1A

08.25u

Instap nieuwe kleuters

KS + LS

8.30u

Kriebelteam op bezoek
Buitenspeeldag

Do.

Vr.

19.04.2018

20.04.2018

L6

15.00u – 17.30u

KS+LS

14.35u

L6

19.00u – 21.30u

Vormsel: oefenmoment in Sint-Rita

K2 + LS

09.00u – 11.30u

K2 + LS: Zwemmen met de bus
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Vormsel: oefenmoment in Sint-Rita
KS + LS: soc. vaardigheden:
beleefdheid en correct gedrag (door L4)
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Za.

21.04.2018

Zo.

22.04.2018

Ma.

23.04.2018

Di.

24.04.2018

Wo.

25.04.2018

Do.

26.04.2018

Vr.

27.04.2018

Za.

28.04.2018

Zo.

29.04.2018

Ma.

30.04.2018

L4L5L6

12.05u – 13.00u

L6

11.30u

Vormselviering in Sint-Rita

K1

14.00u

KS + LS

20.00u

K1Kl – K1Kdb – K1-2L: Theater 1, 2, 3
(bus: 13.40u)
Ouderraad

L5 + L6

10.30u – 11.30u

Zwemmen met de fiets

L4-5-6

08.25u – 15.30u

L4-5-6: Sportdag
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10.00u

Kinderparlement in de kangoeroeklas

Eerste communie in Kontich-Kazerne
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