Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
Een iets kortere lesweek voor de kinderen deze week, maar
daarom niet met minder plezier. Bij de kleuters werd er deze
week in het thema winter nog flink gekookt en gebakken.
En vandaag (donderdag) gingen de oudste kleuters er weer op
uit. Na de Cosmodrome en de kinderboerderij staat vandaag het
natuurhulpcentrum op de planning. Ongetwijfeld ook een heel
leerrijke uitstap waarover jullie volgende week meer gaan
kunnen lezen.
Volgende week wordt ongetwijfeld een leuke week! Dan zijn wij
eindelijk verlost van de mondmaskers op school. Code oranje,
daar hebben wij lang op gewacht! Er verandert, buiten de
mondmaskers niet zo veel. Maar dit is wel een hele belangrijke,
hier is iedereen heel blij mee. De leerkrachten blijven de
mondmaskers voorlopig nog ophouden (behalve als er genoeg
afstand kan gehouden worden).
En volgende vrijdag gaan de maskers dan weer op, of toch niet?
Op de laatste dag voor de krokusvakantie vieren wij carnaval op
school, en daar hoort verkleden bij. Als je de maskers nog niet
beu bent, mag je er dan weer even eentje opzetten! Wij gaan ons
aan de regels houden (binnen geen klasgroepen mengen en zo
verder …), maar wij gaan er ook een feestje van maken, dat is al
zo lang geleden!
Vriendelijke groeten,
meester Luc&Johan

Info

Vrijdag 18 februari 2022
Tweede pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen)

Maandag 22 februari 2022
Laatste zwembeurt voor de klassen 4a (juf Renilde), 2b (juf
Elke) en 5 (meester Marc).
Vrijdag 26 februari 2022
Carnaval in ’t Centrum! Vandaag komt iedereen verkleed naar
school en vieren wij feest…

Tijdens het feest zullen er ook enkele kinderen gebruik maken
van het vrij podium om even op te treden! Ik ben benieuwd…

