Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouders,
De school is al een weekje bezig. We zien heel veel
lachende gezichtjes op de speelplaats, blij dat ze met
hun vriendjes kunnen spelen en leren. Ook bij de
kleuters verloopt het ‘naar school gaan’ vlot. Het
afscheid nemen gaat al veel gemakkelijker.
Bij het begin van een schooljaar worden er op school
altijd klassikale infoavonden georganiseerd waarbij
jullie dan meer uitleg krijgen over de werking van de
klas en school. Door de opgelegde coronamaatregelen
kunnen deze fysieke infomomenten nu niet doorgaan.
Jullie ontvangen deze week nog een mailtje met meer
uitleg over hoe de juf of meester te werk gaat in zijn
of haar klas.
Indien jullie daarna nog vragen hebben mag je steeds
de juf of meester contacteren.
Het gemeentebestuur heeft beslist dat het dragen van
een mondmasker niet meer overal verplicht is. Maar
een schoolomgeving wordt beschouwd als een drukke
plaats en rond de schoolpoort en in de school is en
blijft het dragen van een mondmasker nog steeds
verplicht!
Gr,
meester Luc

Wat leeft er bij de kleinste kleuters?
Ean en Malak van bij juf Nathalie waren met de K’nex
aan het spelen. Deze 3-jarige kleuters kwamen op het
idee om een coronavirus te maken!

Wekelijks krijgen de jongste kleuters een stukje
toneel opgevoerd door hun juffen of zoals op de foto
afgebeeld staat een ‘Tik Tak-voorstelling’

Warm Hart
Dit schooljaar zullen er op school geen
inschijvingsformulieren voor de huiswerkbegeleiding
uitgedeeld worden op school, omdat er geen
gezamenlijk inschrijvingsmoment is. Ouders kunnen wel
een afspraak maken met Warm Hart. Dit kan zowel
telefonisch: 011/57 23 88 of via de facebookpagina van
Warm Hart.
Korte mededeling
Kinderen die met vriendjes of familie mee naar huis
mogen, verwittigen best even het secretariaat of de
leerkracht.
Info
Kleuter
Maandag 4 oktober 2020
- Medisch onderzoek op school voor kleuters van
geboortejaar 2016
Lager
Maandag 14 september 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a
Maandag 21 september 2020
- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a
Kleuter en lager
Maandag 28 september 2020
- Facultatieve vrije dag (geen school)

