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

Editie 2: 8 september 2022

Beste ouder(s)
De eerste schoolweek zit er al op! Nu het weer een beetje aan
het omslaan is, lijkt de vakantie plots lang geleden…
Maar wij hebben onze start niet gemist, wij zijn er op een leuke
manier ingevlogen en hebben de voorbije week al heel wat
gedaan. De kinderen hebben er weer zin in!
Gisterenavond (woensdag 7 september) gingen de eerste infoavonden van het nieuwe schooljaar door. De klassen van het
vijfde en het zesde beten de spits af, vandaag volgen de jongste
kleuters en ook de andere klassen volgen nu snel.
Probeer zeker en vast naar deze info-momenten te komen. De
leerkrachten leggen uit hoe er in de klas gewerkt wordt, wat er
van u verwacht wordt en wat u van hen kan verwachten. Het is
niet de bedoeling dat de kinderen meekomen, voor hen is het dan
(bijna) slaaptijd.
Corona lijkt op dit moment voorbij, maar het lelijke ding loert
nog steeds om de hoek. Zo blijven wij inzetten op handhygiëne
en verluchting. De CO² meters zijn nog niet opgeruimd, wij
houden het nog een tijdje in de gaten! Wij vragen nog steeds aan
de kinderen om hun handen vaak te wassen… Dat is ondertussen
een goede gewoonte geworden.
Volgende week gaan de leerlingen van het derde en het vierde
ook al terug zwemmen, vanaf nu 6 achtereenvolgende maandagen.
Daarna komen de andere klassen aan de beurt.
Twintig nieuwe leerlingen waren er op 1 september, in de loop
van de volgende weken, stellen wij hen aan jullie voor!
Tot volgende week!
Vriendelijke groeten,
meester Johan

Info
Als je met de bus komt, denk er dan aan om
op tijd je abonnement te vernieuwen!
Maandag 12 september
De kinderen van het derde en het vierde gaan vanaf vandaag
terug zwemmen.
(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies)
Dinsdag 13 september
info-avond voor de klassen van het eerste leerjaar
(meester Jens en meester Gert)
Woensdag 14 september
info-avond voor de klassen van het het derde en het vierde
(juf Loredana, juf Sofie en juf Marlies)
Donderdag 15 september
info-avond voor de “oudste kleuters”
(kleuterklassen van juf Gina/Marleen en juf Karen)

Op woensdag 21 september en op maandag 26 september zal de
school gesloten zijn voor de leerlingen.
Op woensdag 21 september gaat onze eerste studiedag door,
op maandag 26 september hebben wij onze eerste lokale
verlofdag, zoals elk jaar zorgen wij ervoor dat er op
“kermismaandag” een vrije dag valt.
Denk er nu al aan om je opvang te regelen.

Klas 1a met meester Jens
Hier zien jullie onze nieuwe helden van het eerste leerjaar!
Zij zijn al druk in de weer met nieuwe letters te leren en te
lezen. Binnenkort staan ze in het echt Belang, vandaag al in ons
“Belangske”
Klas 1b met meester Gert

