Beste ouder(s),

Ook onze school draagt zijn/haar steentje bij voor 'de warmste week'.
Dit doen we met door volgende actie:
Steek tijdens deze donkere periode een kaarsje aan... als geluksbrenger... als een symbool voor hoop...of gewoon voor de gezelligheid.
Zo zorg je niet alleen voor een warme sfeer maar steun je hierbij ook de vzw 'Kom op tegen kanker'.

Voor slechts €1 kun je het kaarsje kopen en aansteken... een deugddoend lichtpuntje!

Op stap naar het secundair:
Je kind zit in het zesde leerjaar en zet straks de grote stap naar het Secundair Onderwijs.
Het CLB heeft als taak ouders en leerlingen te informeren over het onderwijsaanbod en te begeleiden bij de studiekeuze.
Daarom organiseert Vrij CLB Ieper op 10 december om 19u30. een infomoment voor ouders .
Waarover geven we uitleg?
- Hoe verloopt het leren kiezen in het 6 de leerjaar
- Algemene structuur van het Secundair Onderwijs
- Leren werken met Onderwijskiezer : www.onderwijskiezer.be
- Begeleiding en zorg in het Secundair Onderwijs
- Medische opvolging en vaccinatie in het Secundair Onderwijs

Dit Infomoment is gratis en duurt ongeveer één uur. Het is een eerste start van het proces van studiekeuze in het zesde leerjaar.
Op 27 januari 2020 organiseren de Vrije Ieperse Secundaire scholen een infomoment en
onderwijsbeurs, eveneens in het Perron.

Dinsdag 10/12/2019 om 19.30 uur
Onthaal vanaf 19.00u
In het Perron, polyvalente zaal, verdiep 1
Fochlaan 1 8900 Ieper
We hopen je als ouder op deze avond te mogen ontmoeten.
Meer info vind je nog op http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/

DANKJEWEL

•

Schuttersgilde Boezinge voor het schenken van 100 koffietassen.

•

Ouders en grootouders voor het bakken van de overheerlijke taarten… Het was een leuke versnapering tijdens ons ouder–
en grootouderfeest.

•

Ouderraad voor de praktische organisatie van het ouder—en grootouderfeest

•

Leerkrachten, maar vooral de talentvolle kleuters voor de aangename shownamiddag!

AFHALEN Wijn en Koekjes

De wijn en koekjes die jullie massaal besteld hebben, kunnen worden afgehaald op
WOENSDAG 18 december van 19 uur tot 20.30 uur.

Vof

Kantoor Pattyn

Diksmuidseweg 522
8904 Boezinge

