Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouders,
Na de verlenging van de herfstvakantie zijn we blij dat
we weer terug aan de slag kunnen. Hopelijk heeft de
opening van de scholen na 14 dagen geen invloed op de
coronacijfers en blijven deze in dalende lijn gaan!
Doordat de vakantie een week langer duurde zijn de
rapporten in het lager ook met een week uitgesteld.
De oudercontacten voor de lager school zullen daardoor
op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 december
doorgaan.
Deze contacten worden online georganiseerd en worden
geregeld met het nieuwe ouderplatform! Fysieke
oudercontacten mogen door de coronamaatregelen in
fase oranje niet georganiseerd worden.
Jullie hebben onlangs een mail gekregen met
inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om in te
loggen op het ouderplatform.
Alle briefwisseling, inschrijvingen van oudercontacten
en bevragingen zullen vanaf nu dus via het
ouderplatform gebeuren.
Lukt het niet om in te loggen?
Neem dan even contact met ons op:
tel 011/49.23.90 (tijdens de schooluren) of via e-mail:
tamaraaerts@houthalen-helchteren.be.
Wij helpen u graag verder.
Gr,
meester Luc

Fantasie bij de kleuters

De kleuters van juf Rebecca en juf Iranka leerden deze
week over fantasie. Ze knutselden al prachtige
fantasiebomen met allerlei originele dingen in zoals
snoepjes, pakjes , slaapwolken….
Nieuwe instappers

Onze nieuwe kleuters van: Rayan, Leah, Amelia en Emir.
We heten ze samen met hun ouders van harte welkom op
onze school!

Nieuwe gezichten op school
Als je op school enkele nieuwe gezichten tegenkomt, zijn
het waarschijnlijk stageleerkrachten.
Juf Thérèse wordt in de turnzaal bijgestaan door juf
Janne.
Bij meester Jens komt juf Froukje een week kijken of de
job van leerkracht lager onderwijs haar kan bekoren.
In het tweede, bij meester Wim, doet Chloé dat ook. Zij
zijn allebei vijfdejaarsstudenten van het Inspirocollege.
Juf Nathalie heeft nu hulp van meester Dario en bij juffen
Rebecca en Iranka loopt meester Brent stage.

Info
Lager
Maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020
- Online oudercontacten lager
Kleuter en Lager
Woensdag 9 december 2020
- Pedagogische studiedag (geen school voor de
leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je kind
naar de opvang komt, moet je je kind ten laatste
maandag 30 november inschrijven bij de
opvangjuffen.

