schooluren

VBS De Graankorrel Wervik
Adres

De schoolpoort gaat open
- Magdalenastraat: om 8.00 u en om 12.45 u.
- Grauwezustersstraat: om 8.00 u. en om 13.00 u.
- Ooststraat: om 8.00 u. en om 13.00 u.
Het heeft dan ook geen zin om uw kinderen vroeger
naar school te sturen. Voor 8.00 u is de opvang
betalend !!!
Denk aan de veiligheid van uw kinderen. Als ouder
blijft u verantwoordelijk tot uw kind op de
speelplaats van de school is.
Gelieve de kinderen ook tijdig te komen afhalen.
Bij laattijdigheid (15 min. na de lessen) betaalt u €
0,75 per begonnen half uur in de busopvang.

Magdalenastraat 29 – 8940 Wervik
Grauwezustersstraat 2
Ooststraat 53
056 300660
grako.wervik@gmail.com
www.degraankorrelwervik.be

Tel/fax
e-mail
website
start lessen
ma-vrij: 8.30-11.40 en 13.15-16.00 ( vr: 15.00)
wo: 8.30-11.40

Afwezigheid
Melden voor 9 uur aan de leerkracht
of het secretariaat.
Leerplichtige kleuters en lagere
schoolkinderen:
Ziektebriefje
 max. 4 per jaar
 voor max. 3 opeenvolgende
kalenderdagen
Doktersbriefje
 vanaf meer dan 3
opeenvolgende kalenderdagen
 na 4 maal gebruik van een
ziektebriefje

Speciale dagen 2018-2019
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: maandag 3
september 2018
vakanties
herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
paasvakantie
zomervakantie

van 29.10.2018 t.e.m. 04.11.2018
van 24.12.2018 t.e.m. 06.01.2019
van 04.03.2019 t.e.m. 10.03.2019
van 08.04.2019 t.e.m. 22.04.2019
van 01.07.2019 t.e.m. 31.08.2019

vrije dagen
Vrije dag
Wapenstilstand
Vrije dag
Dag van de arbeid

maandag 1 oktober 2018
zondag 11 november 2018
vrijdag 8 februari 2019
woensdag 1 mei 2019

Pedagogische studiedagen

CLB Leieland
Adres: Oude Leielaan 83A 8930
Menen
Tel/fax: 056 23 72 50
e-mail: info@clbleieland.be

Woensdag 17 oktober 2018 - Woensdag 30 januari 2019 Woensdag 15 mei 2019

Vanaf dit schooljaar worden geen frisdranken,
fruitsappen en chocomelk meer verkocht op school
(in de lagere afdeling). De leerlingen kunnen water
meebrengen of gebruik maken van de
drankfonteintjes op school.

Magdalenastraat: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)
Gr.Zustersstraat: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)
Ooststraat: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)

Verkeersveiligheid en rijen
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we met
aandrang om :
* de fluojasjes te dragen
* reglementair te parkeren
Rijen: We vragen aan de ouders om de
kinderen liefst niet alleen naar huis te laten
gaan maar met een huisrij.

Rijen vanuit de Magdalenastraat
- oversteken aan het kruispunt ‘Bristol’
- oversteken aan het kruispunt ‘Lege Kruise’
- oversteken van het Steenakkerplein
- oversteken van het St.-Maartensplein
- oversteken aan het Frederiksplein
Rijen vanuit de Grauwezustersstraat
- tot aan St.-Medarduskerk
- tot aan de hoek Speiestraat Ommegangstraat
- tot aan Tabaksbloem (via station) (Indien er
onvoldoende interesse is dan kan de rij
tijdelijk afgeschaft worden.)
- tot aan Steenakker ( hoek Gasstraat)
Rij vanuit de Ooststraat
- tot aan de hoek Vredestraat – Rekestraat Ommegangstraat (Nijntje)

