Welkom in de Regenboog, Welcome to the school ‘De Regenboog’, Bienvenue à
l’école ‘De Regenboog’
Directeur: Ludo Van Meensel
Secretariaat: Karine Camps
Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB): CLB GO! Leuven - Landen – Tienen
Iets te vragen of te zeggen?
Schrijf het in de agenda
Kom naar school.

Liever een gesprek over gedrag of
gezondheid buiten de school?
CLB: Renate Kums
telefoon: 016/30 80 10
mail: renate.kums@g-o.be

Hoe doet mijn kind het op school?
Rapport 3x per jaar
– herfst, kerst en einde schooljaar

Tijdig op school?
De schooluren zijn
Van 8u45 tot 12u20
en van 13u25 tot 15u35
Woensdag is er school
Van 8u45 tot 11u55

Wanneer oudercontacten lager?
Voor de herfst- en paasvakantie

Kan je kind niet naar school, bel dan.
Telefoon: 016/ 25 74 46
School is belangrijk! Kom elke dag.

Wanneer oudercontacten kleuter?
Eind november en eind mei
Boodschap van de school of
huiswerk?
Kijk in de agenda of heen en
weermapje

Voor- en naschoolse opvang? Deze
opvang is te betalen.
's morgens: van 7u tot 8u30
's avonds: van 15u35 tot 18u
woensdag: van 12u tot 14u

Problemen met betalen?
Praat met de directeur of Karine

Boterhammen of warme maaltijd?
Warme maaltijden kan je bestellen
op het secretariaat.
Boterhammen eten we in de klas.

Welke kledij in de school? Er zijn
vaste afspraken.
Aparte turnkledij is verplicht

Wil je je stem laten horen?
Contactpersoon schoolraad:
-Wim Michielsen (papa van Katrijn
en Tristan)
– Ludo
– Kwinten
– Charlotte

Wanneer gaan we zwemmen?
– klas Michelle, klas Christel
10 keer/ jaar
– alle klassen van de lagere school
om de 14 dagen op vrijdag

Heb je nog vragen of ideeën? Laat het
ons weten!!!!
Neem contact op met:
– directeur: Ludo Van Meensel
– zorgcoördinator: Griet Langedock

Wanneer zorg ik zelf voor opvang?
Verlofdagen buiten de wettelijke
feestdagen zijn:
– 1/10
– 17/10 geen school wel opvang 16u
– 21/1 geen school wel opvang 14u
– 8/2
– 1/5

Problemen? Die lossen we samen op.
Ga eerst naar de leerkracht.
De zorgcoördinator: Griet Langedock
De directeur: Ludo Van Meensel
Het CLB: Renate Kums

