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Overblijfbijdrage 2018-2019
De facturen voor de ouderbijdrage zijn de deur uit. In de brief staat vermeld dat een betalingsregeling mogelijk is.
Wij zijn ons er van bewust dat er tegenwoordig veel gezinnen zijn met grote financiële problemen.
Weet dat wij op school met u mee willen denken voor oplossingen. Corrie Hoosemans (schoolmaatschappelijk werkster) is op dinsdag beschikbaar voor een afspraak, voor hulp, advies of het bespreken van mogelijkheden.

Eerste Communie en Vormsel – Parochie De Goede Herder - Broekhoven
Voor alle kinderen uit leerjaar 4 die mee willen doen aan de Eerste Heilige Communie op 30 mei
2019 ligt een informatiebrief klaar bij de administratie van onze school.
Ook voor alle kinderen uit leerjaar 8, onze schoolverlaters, die het Vormsel willen doen in 2019 ligt
een informatiebrief klaar.
Voor deelname, haal de brieven snel op, de infobijeenkomsten zijn nog dit kalenderjaar.

Eerste Communie – Goirle
De periode voor het aanmelden voor de Eerste Communie in 2019 gaat weer van start.
U kunt daarvoor, op het parochiecentrum, een informatieboekje en inschrijfformulier halen.
U kunt uw kind aanmelden tot 16 november op het parochiecentrum.
Na 16 november is de inschrijving gesloten en vindt, op basis van de binnen gekomen aanmeldingen,
de indeling in groepen plaats.
De Eerste Communievieringen zijn op zondag 12 mei 2019.

e-mail: goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl
“Extern aanbod, waarvoor Zonnesteen geen verantwoording draagt.”

Grote instroom nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er nog veel nieuwe kinderen ingestroomd, vooral in de onderbouwgroepen. Met het managementteam blijven we goed bewaken dat de samenstelling van de groepen verantwoord blijft en dat de kinderen de hulp blijven krijgen die nodig is.

Schoolfoto’s
Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een kaart mee met de inlogcode om foto’s te bekijken en
te bestellen. Meteen op maandag of dinsdag na de vakantie zal de fotograaf nog een keer naar
school komen om kinderen te fotograferen die ziek waren.

Verloren / gevonden
Nogmaals een verzoek na te gaan of uw kind iets van kleding, tas, schoenen, broodtrommel, beker
e.d. mist. De kist zit bomvol! Wij hebben de spullen in de aula uitgestald.
Na de herfstvakantie gaan de
spullen naar een goed doel, we kunnen
niet alles blijven bewaren.

Team Zonnesteen
wenst u een fijne herfstvakantie toe!

