NIEUWSBRIEF 2

‘20-’21

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

- onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/veranderingen door coronavirus (?)

Dinsdag 2 september
Woensdag 3 september
Maandag 7 september
Woensdag 9 september
Vrijdag 11 september
Woensdag 16 september
Vrijdag 18 september
Zondag 20 september
Dinsdag 22 september
Donderdag 24 september
Vrijdag 25 september
Zondag 27 september
Woensdag 30 september
Donderdag 1 oktober
Vrijdag 2 oktober

start schooljaar
jarigen vieren
start fruitbedeling
klasoverschrijdend kleuter: toneel
Klasoverschrijdend K3 - L1: toneel kijken
maandablik
startviering lager (?)
dag van de sport
klas - en gezinsfoto’s
klasoverschrijdend K3 - L1: terugkomdag
Eerste Communie (leerlingen L2)
scholenveldloop onderbouw lager (?)
scholenveldloop bovenbouw lager (?)
jarigen vieren
Vormsel (leerlingen 1ste middelbaar)
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
pedagogische werkdag
vrije dag

Coronavirus - code geel
We zijn enorm blij dat we de openklasavond konden organiseren
en dat de kinderen al even kennis maakten met hun
klaslokaal en de leerkracht(en). Hopelijk kunnen we de werking
dat we nu vooropstelden blijven behouden.
Bepaalde activiteiten dienen toch nog aangepast te zijn. In de
kalender staat bij een aantal activiteiten nog een vraagteken (?).
Het kan zijn dat deze activiteiten op een andere manier zullen
georganiseerd worden of dat het niet doorgaat.

Opvang

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•
•

Daan
zoontje van Mariska
(ICT - coördinator)
Mia
dochtertje van Tess
(kinderbegeleidster eetzaal)

Infoavond
Zoals in de eerste nieuwsbrief vermeld kunnen
de infoavonden van september op school niet
doorgaan (wegens de corona - maatregelen).
De leerkrachten voorzien een alternatief.
Dit zal op een digitale manier gebeuren.
Via mail zullen jullie de documenten met uitleg,
eventueel een filmpje … ontvangen.
Voor het lager zal de mail verstuurd worden op
dinsdag 8 september. Voor het kleuter zal dit op
woensdag 16 september zijn.
Indien jullie dan nog met vragen zitten, kunnen
jullie deze zeker stellen aan de klasleerkrachten.
Bedankt voor het begrip!

Geen school
•

Donderdag 1 oktober
= pedagogische werkdag

•

Vrijdag 2 oktober
= vrije dag

Vanaf dinsdag start de opvang terug.
We hebben een nieuwe collega, Celestien. Ze helpt in
de keuken en doet de opvang, samen met Axana.
Jullie zullen haar ontmoeten als je je kind(eren) komt
ophalen aan de turnzaal.

Schoolreglement
Het vernieuwde schoolreglement kan je op de website
terugvinden.
Elke oudste leerling krijgt een invulformulier
‘toestemming schoolreglement’ mee naar huis.
Mogen we vragen deze ingevuld mee te geven met uw zoon of
dochter tegen maandag 7 september. Bedankt!

Fietshelm
In de vorige nieuwsbrief stond: fluojas en fietshelm verplicht.
Het is zo dat de fluojassen verplicht zijn om naar school te komen
& naar huis te gaan.
Het dragen van een fietshelm stimuleren we enorm, maar is (nog)
niet verplicht.
Uiteraard zien we graag dat de kinderen een helm dragen als ze
met de fiets zijn.
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E-mails
Er duiken af en toe problemen op bij
de mails. Het lijkt of je de mail niet
hebt ontvangen, maar eigenlijk zit de
mail in spam of ongewenste mails.
Zeker als het de eerste keer is dat een
e-mail van een bepaald adres werd
verstuurd. Het is best om dit adres toe
te voegen aan de lijst met veilige
afzenders.

info@degraankorrelkruiseke.be

•

www.degraankorrelkruiseke.be

