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Welkom
Beste ouders
Met deze nieuwsbrief willen we u op geregelde basis
informeren over het reilen en zeilen van onze school. Via onze
webstek www.reginacaeli.be en Facebook kan u onze
foto of
activiteiten en werkzaamheden ook volgen, maarBijschrift
metbijdeze
afbeelding
nieuwsbrief willen we de ouders van onze leerlingen gerichter
informeren tijdens bepaalde momenten van het jaar.

Eerste rapport
Op 15 en 16 november 2013 vindt ons jaarlijks RC-eetfeest plaats.
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Vanaf dit jaar worden die kaarten niet meer contant betaald.
samenbrengen. We hopen dat dit de opvolging en reflectie
vergemakkelijkt.
Als
u voor de kaarten kiest, zal de betaling voortaan uitsluitend via de
Mogen wij u vragen om ten laatste tegen ……. de kaarten af te rekenen?

Op onze website en
Facebook vindt u de
laatste nieuwtjes en
foto’s van ons
schoolleven.
Warm aanbevolen!

Ouderavond met Manu Keirse
Ouderraad en directie
nodigen uit op de
ouderavond met
MANU KEIRSE
over jongeren helpen
bij
verlies en verdriet
WOENSDAG 23
oktober 2013
20 uur
Warm aanbevolen!

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet...
M.Vasalis
Soms voelen we ons zo onwennig bij het verdriet dat iemand treft.
Wat kan ik voor hem of haar betekenen, hoe kan ik helpen, troost
bieden?
Begrijp ik de signalen van mijn treurende jongere?
...
De directie en ouderraad van het Regina Caelilyceum nodigen u van
harte uit op de lezing
Helpen bij verlies en verdriet
Prof. Manu KEIRSE
Op woensdag 23 oktober om 20 uur in het lyceum
Voor meer info: zie flyer als bijlage
Om organisatorische reden vragen wij u uiterlijk op 20 oktober uw
deelname te bevestigen via ouderraad@erce.be

Afwezigheden voor én na schoolvakanties
Wij herinneren er nog eens aan dat elke afwezigheid wegens ziekte in de week voor én na een
schoolvakantie verantwoord moet worden met een doktersbriefje.

RC-eetfeest
Op 15 en 16 november 2013 vindt ons jaarlijks RC-eetfeest plaats. U
bent vanaf 18 uur van harte welkom in onze Warme Refter voor een
visschotel, een vleesgerecht of een vegetarische maaltijd. Nadien
kunt u bij een dessertenbuffet gezellig natafelen in de Blauwe Zaal.
U kan de maaltijden (behalve het dessert en de dranken) met
bancontact betalen.
De opbrengst van dit herfstrestaurant gaat naar de didactische
vernieuwing van onze school.
Uw zoon of dochter heeft vorige week een uitnodiging meegekregen.
Deze week kregen alle leerlingen 5 steunkaarten (2,50 euro per kaart).
Met deze kaarten kan u op het eetfeest betalen. Vanaf dit jaar
worden die kaarten niet meer contant betaald. Als u voor de kaarten
kiest, zal de betaling voortaan uitsluitend via de schoolrekening
gebeuren. Mogen wij u vragen om ten laatste tegen 25 oktober de
kaarten terug af te geven op school indien u ze niet wenst? Hartelijk
dank voor uw medewerking en graag tot 15 of 16 november!
Regina Caelilyceum
Rozenlaan 45
1700 Dilbeek
02 568 18 18

Bijna herfstvakantie
De directie en het personeel van onze
school wensen u en uw familie een
ontspannende en deugddoende
herfstvakantie toe!
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Afwezigheden

