
 

Alle info snel bij de hand op een handige frigo fiche!  

 

 

Op zoek naar 
info? 
 
 

 

Je vindt alle informatie 
op onze website: 
www.gvbsbudingen.be 
 
Directie: An Biets  
Tel. 011/58.86.92 
directie@gvbsbudingen.
be  
 
Altijd welkom op 
school!  

Vrije dagen! 
 
 

 

Extra verlofdagen op onze 
school: 
Maandag 10/10/2016 
Woensdag 7/12/2016 
Woensdag 25/01/2017 
 
Studiedagen (geen school 
voor de kinderen!): 
Woensdag 5/10/2016 
Maandag 13/02/2017 

Kan je kind niet 
naar school 
komen? 
 

 

Verwittig de school:  
011/58.86.92 
Lagere school?  
Kom huiswerk afhalen 
of vraag een vriendje 
om het mee te nemen. 

Tijdig naar 
school! 
 

 

School is belangrijk! 
De schooluren zijn van 
8.50u tot 12.00u en van 
13.00u tot 15.40u. 
*Op woensdag van 8.50u -  
11.35u 
*Op vrijdag van 8.50u -  
12.00u en 13.10u  -15.00u 

Milieu op 
school! 
 

 

Koekjes, fruit en 
groenten horen in een 
doosje, boterhammen in 
een brooddoos. Brikjes, 
blikjes en frisdranken 
zijn verboden. Eigen 
drank kan je 
meebrengen in een 
drinkbus. 

Hoe doet mijn 
kind het op 
school? 

 

 

Er zijn oudercontacten 
op: 
22 + 23/11/2016 
6/12/2016 (1ste kleuterklas) 
14+15/03/2017 
13+14/06/2017 (KS) 
26+27+28/06/2017 (LS) 

Feest op school! 
 
 

 

8 + 9/10/2016: 
restaurantdagen 
18/11/2016: 
Grootouderfeest 
24/02/2017: 
Carnavalbal  
29/06/2017: 
Afscheid 6de + 
proclamatie 3de 
kleuterklas en 6de leerj. 

Voor- en 
naschoolse 
opvang 

 

BKO De Leeuwtjes 
Linterseweg 23 
3440 Zoutleeuw 
T 011 58 29 72 
Van 06u30 tot 08u20  
 en vanaf het einde van de 
schooltijd tot 18u30. 
Op woensdagnamiddag 
vanaf 11u30 tot 18u30. 

Problemen met 
betalen?  

Praat met de directie. 
Je kan ook bellen. 
011/58.86.92. 
 

Studietoelagen Vraag zeker formulieren of 
hulp voor het tijdig 
aanvragen van de 
studietoelagen. 

OPENDEURDAG 
 

 

Dinsdag 30/08/2016 
van 18.00u – 20.00u 
 
Kom alvast kennis 
maken met de nieuwe 
klas en leerkracht! 

Info-avond in de 
klas voor 
ouders 

Leerjaar 1, 2, 3, 4: 
dinsdag 6 september  
Leerjaar 5 en 6: 
dinsdag 27 september  
Kleuterschool: 
donderdag 8 september  

Boodschap van 
de school? 

 

Kijk dagelijks in het 
heen-en-weer mapje of 
de schoolagenda. 
Lees altijd je mail. 

Vrijwilliger 
Helpende hand 
Oudercomité 

Geef ons een seintje! 
011/58.86.92 
Oudercomité voorzitter: 
Mario Bonnast 
Supermb77@hotmail.be 
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