NIEUWSBRIEF 1

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke

Terug naar school …

Beste leerlingen en ouders
De zomervakantie vloog terug voorbij. Hopelijk hebben jullie reeds een deugddoende
vakantie achter de rug. Nog even en we beginnen aan een nieuw schooljaar.
De juffen en de meesters zijn al druk in de weer om alles terug in orde te brengen.
Graag nodigen wij jullie uit voor de openschoolavond op
donderdag 26 augustus van 17 tot 19 uur.
Tijdens deze avond kan je kennismaken met je nieuwe juf of meester, het nieuwe
klaslokaal en zie je misschien al veel van de klasgenootjes of schoolvrienden terug.
Op de avond kunnen jullie buiten genieten van een drankje en/of een braadworst.
Gelieve contant geld mee te brengen hiervoor (€1,50 voor een drankje - €3 voor een braadworst).
De openschooldag is het moment om ook de nieuwe leerkrachten (juf Hanne, juf Elodie, juf
Jozefien en juf Kelly) te ontmoeten. Juf Hanne staat in het 2de en 5de leerjaar.
Juf Kelly doet de vervanging van juf Bieke.
Juf Bieke beviel in de grote vakantie van een pracht van een
dochtertje, Lina. We wensen haar nog een heel mooie tijd samen met Lina.
Juf Elodie en juf Jozefien nemen de zorg op in de kleuterklassen.
We wensen iedereen een S P E T T E R E N D schooljaar toe!
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BELANGRIJKE PUNTEN & WEETJES
•

Alle ouders dragen steeds een mondmasker om naar school te komen.
Bij de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar is er geen
mondmaskerplicht meer.
De leerkrachten hoeven vooraan in de klas geen mondmasker meer te
dragen, enkel bij het rondlopen (verbeteren, groepswerk…).

•

De kinderen kunnen ‘s morgens afgezet worden aan de grijze poort of aan
de achterpoort van de pastorie (peuter en eerste kleuter).

•

‘s Avonds kunnen de kinderen opgehaald worden via de grijze parkingpoort
aan de voorkant van de school.
De kleinsten kunnen opgehaald worden aan de klas via het bruine zijpoortje.

•

Op de openklasavond werken we met 4 verschillende ingangen:
- P & K1: achterpoort pastorie
- K2, K3 en L1: grijze zijpoort
- L2, L5 en L6: grijze parkingpoort
- L3 en L4: blauwe poort
Indien je meerdere kinderen hebt in de klas ga je binnen via de poort
van je oudste kind.

•

Verplicht: mondmasker + handen ontsmetten bij het binnenkomen.

•

Op de openklasavond ontvangen jullie de placemat met data en
praktische info. De infoavonden staan gepland in september.
Meer info volgt nog.

•

We verwelkomen jullie graag op de eerste schooldag met een potje
koffie op de speelplaats.

•

De fruitbedeling op school voor tijdens de speeltijd start op woensdag
1 september.

