DE SCHOOLKOST€N
VAN DICHTERBIJ BEKEKEN
Kessel-Lo, 17 november 2020
Beste ouder(s)/voogd
Dit schooljaar gaat veel van onze aandacht naar corona. Toch mag corona ons niet
beletten om onze algemene werking kritisch te blijven bekijken en na te gaan wat we in
de toekomst op De Mozaïek beter kunnen doen.
Voor dit schooljaar kozen we er samen met de ouderraad en de schoolraad voor om de
schoolkosten en de schoolfactuur kritisch te bekijken.
Een projectgroep met vertegenwoordiging van personeel, ouders en Kinderkuren
(opvang) werd opgericht en in maart volgt een pedagogische studiedag rond dit thema.
In de voorbereiding op deze pedagogische studiedag wil de projectgroep graag jouw
mening weten. Dank je wel om de enquête die je zoon/dochter vandaag mee naar huis
kreeg voor het einde van deze week (vrijdag 20/11) in te vullen en in de
bijgevoegde gesloten enveloppe aan de juf of meester terug te bezorgen.
Vind je het moeilijk om de vragen in het Nederlands te beantwoorden, dan vind je op
onze website https://www.demozaiekkessello.be/brieven een vertaling in het Frans,
Engels, Turks of Arabisch of kun je bellen naar de school op het nummer 016/25 28 56.




Si vous avez du mal à répondre aux questions en néerlandais, vous trouverez une
traduction en français sur notre site ou vous pouvez appeler l'école.
If you find it difficult to answer the questions in Dutch, you will find a translation in
English on our website or you can call the school.
Hollandaca soruları cevaplamakta zorlanıyorsanız web sitemizde Türkçeye bir çeviri
bulacaksınız veya numaralı okulu arayabilirsiniz.

إذا وجدت صعوبة في اإلجابة على األسئلة باللغة
 فستجد ترجمة إلى العربية على موقعنا على، الهولندية
اإلنترنت



Dank je wel om er mee voor te zorgen dat we ook dit deel van onze schoolwerking in de toekomst
beter op jullie noden en verwachtingen kunnen afstemmen.
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