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NIEUWSBRIEF 

GBS DE SCHAKEL 

 

 

 

Cliniclownrun 
Op maandagnamiddag 24 juni om 14u liepen, door de hitte werd het “gek” stappen, onze 
leerlingen ten voordele van de Clini-clowns. 
De opbrengst van de sponsorrun is € 1 905,52. Aan alle sponsors een dikke hartelijk bedankt! 

 
Schoolrekening 
De laatste schoolrekening van dit schooljaar zal begin juli met de post verstuurd worden. Leg de 
rekening niet opzij maar probeer ze onmiddellijk te betalen. Indien je om de één of andere 
reden betalingsmoeilijkheden hebt, laat het dan even weten aan de budgethouder van de 
school, Stef Lambrechts op het mailadres:  stef.lambrechts@brecht.be 
Samen zoeken we dan naar een oplossing. 
Ook willen we meedelen dat de inning van de schoolrekeningen gebeurt door ons 
schoolbestuur, de gemeente Brecht. 
Er is vanaf nu (deze leerperiode) een nieuwe regeling voor de inning.  
Je krijgt de schoolrekening van uw kind(eren), als deze niet betaald is , komt er na een korte 
periode een eerste aanmaning, indien er geen betaling volgt, zal er een aangetekend schrijven 
verstuurd worden met de mededeling om het bedrag van de schoolrekening onmiddellijk te 
betalen. Een derde aanmaning zal met deurwaardersexploot zijn. 
 
De school heeft alle begrip voor mensen die om de één of andere reden betalingsmoeilijkheden 
hebben. Laat dit dan weten aan de budgethouder. 
 

Laatste schooldag 
De school eindigt op 28 juni om 12.00u. Kinderen die langer opvang nodig hebben, kunnen 
terecht in de voor- en naschoolse opvang Stekelbees. 
In de loop van de voormiddag zal een delegatie van ons gemeentebestuur de prijzen en 
geschenken aan de kinderen uitreiken samen met hun rapport. 
U kan de leerkrachten en kleuterjuffen nog bereiken tussen 12.00u en 13.00u. 
Om 13u sluit de school, want dan worden alle juffen en meesters verwacht in de hoofdschool 
te Brecht voor de personeelsvergadering. 

 

Website 
Het heeft even geduurd, we plaatsten nieuwe foto’s van verschillende activiteiten in onze 
school op onze website. Surf naar www.gbs-deschakel.be en beleef het allemaal opnieuw mee. 
 

Oudercomité 
Interesse om bij het oudercomité te komen? Spreek één van de leden aan of stuur een mailbericht 
naar de voorzitter Davy Matthys →  ocdeschakel@telenet.be 
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Belangrijke data: 
 

25 juni K3 blijft slapen op school + 13 u: het oudercomité trakteert met een ijsje  

26 juni  Van 11u -12u: doorschuiven naar de volgende klas 

27 juni K3: zwemmen  
+ L6: afscheidsreceptie 

28 juni  LS: laatste rapport 
+ School sluit om 12 u !!! 

Volgend schooljaar: 
Geen school op:  

- Maandag 30 september 2019 (vorige brief stond vrijdag) 

- Woensdag 20 november 2019 

- Vrijdag 31 januari 2020 

- Donderdag 30 april 2020 
Info-avond in elke klas op donderdag 5 september om 19u30 
Opendeur in de kleuterschool en het eerste leerjaar op 1 september tussen 10u en 11.30u 
 

Klasorganisatie 2019-2020: 
Voor de start in september 2019 ziet de klasorganisatie er als volgt uit 
Instapklas -> juf Linda 
K1 ->  juf Mariska en juf Anneleen 
K2 -> juf Leen en juf Nadja 
K3 -> juf An 
1ste lj. -> juf Heidi 
2de lj. -> juf Leen 
3de lj. -> juf Annick 
4de lj. -> juf Linsey 
5de lj. -> juf Sandra 
6de lj. -> meester Johan 
Directie-assistent -> juf Ans 
De zorg zal in september ingevuld worden. 

 


