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Beste ouder,
De komende dagen zullen we volledig in de ban
zijn van het wielergebeuren in Brugge en
omstreken. Heel wat wegen zullen hermetisch
afgesloten zijn en bepaalde evenementen, zoals
de zaterdagmarkt, worden afgelast. Wij, op school,
zijn er echt klaar voor om een WK-wielrennersmenu
met heel veel eiwitten, koolhydraten en vitamines
tweemaal klaar te maken gebaseerd op het
strenge dieet van wielrenners. De beelden
daarover geven we je later. En we hebben nog
veel meer in petto… raden maar…

Daarnaast hebben leerlingen van het
vierde leerjaar de leeshut voor één
week omgedoopt tot de ‘melkhut” en
ze knutselden heus een volledige
‘MELKBAR’ ineen. Maandag zullen de volleerde melk-horeca-vierdeklassers alle kinderen,
die het wensen, dagelijks kunnen bedienen met een beker of flesje gezonde melk. En dit
allemaal gratis, zo maar voor niets omdat we de gezondheid van onze kids op de voorgrond
wensen te plaatsen. Het ‘bedieningspersoneel’ zal voor de gelegenheid getooid zijn in
maagdelijk melkkleur ‘wit’

FACTURATIE EN BERICHT VAN DE BOEKHOUDING
Het is steeds een hele organisatie om de facturen correct op te stellen op het einde van de
maand. Eens die zijn opgesteld, versturen we die naar de ouders, via mail of op papier.
Vanaf dat moment kunnen wij dit nog één week wijzigen indien ouders ons verwiitigen over
eventuele fouten. Je mag daarover steeds en mailtje sturen naar
secretariaat@olvademeersen.be. We onderzoeken dit en wijzigen die. Ook menselijke
fouten zijn in zo’n gesofisticeerd programma nog steeds mogelijk.
Daarna wordt dit verder opgevolgd door de centrale boekhouding Karel de Goede. Je
krijgt normaal 14 dagen om het bedrag over te schrijven op onze rekening. Daarna volgt er
een herinnering.
Na twee maanden volgt er een aanmaning indien het bedrag nog niet betaald werd en
daarna volgt er een ‘laatste aanmaning’. Die briefwisseling gebeurt na drie maanden.
Indien er nog geen betaling is gebeurd dan gaat dit automatisch naar het vredegerecht.
Die laatste stap wil ik uiteraard ten stelligste mijden en spreken we samen eventueel af om
een betalingsplan op te stellen. Door het extra werk naast mijn directiefunctie, lukt dat niet
onmiddellijk. Vandaar dat ik toch vriendelijk vraag om de schoolrekeningensnel te betalen.
Hoe vlugger jij betaalt, hoe minder werk mijn secrertariaat en en ikzelf er aan overhouden.
Een dikke merci alvast om daarmee rekening te houden.

JAARTHEMA: SCOOR…
Mooimakers motiveert en ondersteunt scholen en verenigingen
die zwerfvuil willen aanpakken. Over veertien dagen mogen
we opnieuw een cheque in ontvangst nemen om nog meer
milieuvriendelijke afvalbakken aan te
kopen. Vandaag is het hele keukenteam
en ook ikzelf in onze nopjes bij het
ontdekken van een nieuwe vuilnisemmer
waarbij sorteren centraal staat.

Opgelet…geen goedkoop bakje (Je kunt er al een
mooi fototoestel mee kopen… ) We hopen echter ten
volle dat alle kinderen en leerkrachten het ten volle
JUIST kunnen benutten om te sorteren en in de eerste
plaats afval te vermijden.

