Brief

UPDATE LEERLINGENFICHE HERINNERING

Kessel-Lo, 15 september 2020
Beste ouder(s)/voogd
Bij het begin van het nieuwe schooljaar vragen we je om de gegevens van je kind(eren)
op onze school te vernieuwen zodat we over de meest recente informatie beschikken.
Je

kunt

ons

deze

info

bezorgen

via

www.demozaiekkessello.be/update-leerlingenfiche

de

website

We verwerken

van

de

deze data

school
daarna

volgens de door jou aangegeven toestemmingen.


Vul eerst de gegevens in voor je OUDSTE KIND op onze school. Gebruik hiervoor
het

formulier

‘Leerlingenfiche

2020-2021’.

In

dit

formulier

vind

je

de

‘Communicatiefiche’, de ‘Privacyfiche’, de ‘Mobiliteitsfiche’, de ‘Betaalfiche’, de
‘Participatiefiche’, de ‘Gezondheidsfiche’ en de ‘Digifiche’. Zijn de gegevens voor
eventuele andere kinderen van het (nieuw samengestelde) gezin dezelfde, dan kun
je dat in dit formulier aanduiden. Je hoeft verder niets meer te doen.


Zijn er fiches die voor één van de andere kinderen op onze school verschillen van
dit van het oudste kind op onze school, bv. de ‘Gezondheidsfiche’, dan vul je ENKEL
HIERVOOR een extra fiche in.

CODE
Om de formulieren te openen heb je deze code nodig: 3010-20202021
HULP
Wil je graag wat hulp bij het invullen van de leerlingenfiche, dan kan dit op school tijdens
de schooluren. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via het secretariaat. Onze
medewerkers helpen je graag!
TIMING
Het formulier zal op de website beschikbaar blijven tot vrijdag 18 september 19.00
uur.

LOCATIE
Patroonschapstraat 5
3010 Kessel-Lo

CONTACT
secretariaat@lagereschoolblauwput.be
016 25 28 56

WWW.
demozaiekkessello.be

Adreswijziging? Ga altijd langs op het secretariaat en breng de identiteitskaart(en) van
je kind(eren) mee!

Alvast bedankt om dit DEZE WEEK in orde te brengen zodat onze administratie
snel van start kan gaan met het verwerken van de gegevens. Indien dit reeds in
orde is, mag u deze brief als overbodig beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Geert VANDERMEULEN

Ilse LEMMENS

Directeur

Communicatieondersteuner

geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be
0499 88 55 31

ilse.lemmens@lagereschoolblauwput.be

