Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 21 : donderdag 13 februari 2020

Beste ouders,
Vandaag heeft je kind een brief meegekregen met uitleg over
het “Kriebelteam”. Op regelmatige tijdstippen worden er in
klassen luizen gemeld.
Dan geeft de school altijd een briefje mee. Maar we ervaren dat
dit het probleem maar tijdelijk oplost. Vandaar willen we dit
probleem op een andere manier aanpakken! Na elke vakantie en
ook als er in een klas luizen gemeld worden willen we het
“Kriebelteam” inzetten. Dit zijn een groepje vrijwilligers en oudleerkrachten die de kinderen controleren op luizen en neten.
Jullie krijgen altijd het resultaat van deze controle per mail of
per brief in een gesloten omslag. Jullie worden dus op de hoogte
gebracht of er luizen of neten bij je kind zijn vastgesteld.
Indien er geen luizen of neten worden vastgesteld, worden jullie
ook per mail of per brief op de hoogte gebracht.
De controle zal altijd in alle discretie gebeuren.
We hopen op deze manier alle kinderen te verlossen van luizen
en neten! We hebben daarvoor wel jullie toestemming nodig.
Jullie begrijpen dat dit alleen maar echt succesvol kan zijn als
we de haren van alle kinderen mogen controleren. Geef dan ook
snel de voor akkoord ondertekende brief mee met je kind.
Met vriendelijke groeten,
meester Luc
Het zesde leerjaar!
Deze week ging klas 6a voor de laatste keer zwemmen. Maar
vorige week kregen we van de juf toch een heel speciale
opdracht. We moesten kledij meenemen: een lange broek,

T-shirt met lange mouwen en sokken. Heel raar, want we gingen
zo het zwembad in.
Dat was best wel lastig, want die kledij werd heel zwaar in het
water. We kwamen niet vooruit en het leek alsof je naar
beneden werd getrokken. Na een tijdje werden we dat gewoon
en vonden we het best plezant! Niet iedereen vond dit een leuke
ervaring. Sommigen waren blij dat de les afgelopen was. Het
uitdoen van de natte kledij was minder fijn. Absoluut niet
gemakkelijk, maar door elkaar te helpen, verliep het toch nog
vlotjes.
Ali, Dawid en Yoni

Het zesde heeft nog een aantal leuke en leerrijke uitstappen
gepland de komende 2 weken. Ze gaan namelijk middelbare
scholen bezoeken. Zo kunnen ze elke school een beetje leren
kennen en zo een goede schoolkeuze voor het nieuwe schooljaar
maken.
We vinden het een beetje spannend. Het zijn nieuwe gebouwen
en nieuwe leerkrachten die we gaan ontmoeten. We krijgen ook
uitleg over de vakken en de keuzemogelijkheden. We zullen
volgend jaar ook weer de jongste leerlingen van de school zijn.
Dat is minder leuk. Ook zullen we harder moeten studeren dan
dat we nu doen.

Juf Carmen is voor Moederdag op zoek naar
lege koffiepads van Nespresso (zie foto)

Info
Kleuter
Donderdag 20 februari 2020
- Kijkdag nieuwe instappers
- Uitstap Natuurhulpcentrum: k4/5 en k5
Vrijdag 21 februari 2020
- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en 3jarige kleuters
Maandag 2 maart 2020
- Instapdag nieuwe instappers
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a
Lager
Maandag 17 februari 2020
- Bezoek Sint-Franciskuscollege 6de leerjaar
- Zwemmen: 1a, 1b en 3a
Vrijdag 21 februari 2020
- Bezoek Inspirocollege 6de leerjaar
Kleuter en lager
Vrijdag 14 februari 2020
- Laatste dag inschrijvingen voorrangsperiode broertjes
en zusjes geboortejaar 2018
Krokusvakantie van maandag 24 februari tot en met vrijdag
28 februari maart 2020
- Er wordt opvang voorzien. Gelieve uiterlijk maandag 17
februari in te schrijven bij het opvangteam!

