NIEUWSBRIEF 10

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/...

Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart

klasoverschrijdend K3 - L1: voorlezen
maandblik
paasdag kleuter
klasoverschrijdend K3—L1: ochtendgymnastiek
jarigen vieren
Kangoeroewedstrijd L5 - L6
vastenviering lager
doedag Broederlijk Delen lager
klasoverschrijdend K3 - L1: zwemmen
sponsortocht en tearoom Broederlijk Delen
sober maal
toneel kleuter op school
start paasvakantie
paasmaandag
start nieuwe peuters
openluchtklassen L6
sportdag oudste kleuters
openluchtklassen L6
toneel Forum Wervik L5
openluchtklassen L6

Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april
Maandag 4 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

In de voorbije periode moest afscheid
genomen worden van een dierbaar
familielid. Wij willen deze familie een hart
onder de riem steken. Veel sterkte!

•
•
•

Maurice Verfaille
Overgrootvader van Eden (L5)
Wilfried Desramault overgrootvader van Blayze (L5)
Georges Rosseel
grootvader van juf Laetitia

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Len
Broertje voor Silje (K3)

Blauwe poort
Gelieve de blauwe poort om naar de
opvang te gaan steeds dicht te doen.
Bedankt voor de medewerking!

Geen school
Maandag 18 april
paasmaandag

Broederlijk Delen
De brieven en sponsorkaart zijn mee
naar huis.
Wees welkom!
Alvast bedankt voor de steun/
sponsoring!

Verhuis - bouwwerken
Er staan grote bouwwerken gepland in en na de paasvakantie.
Bij de volgende lokalen komt er een nieuwe vloer en worden
schilderwerken uitgevoerd:

eetzaal (alleen schilderwerken)








vijfde leerjaar

Speelplaats

derde kleuter - Kikkerklas (+ nieuw meubilair)

Tijdens de paasvakantie wordt, als het
weer meezit, de achterste speelplaats
aangepakt. De grote 'rustige' zone
wordt heraangelegd in gietrubber. De
honinggraat met kiezel wordt er
verwijderd. Zo blijft deze zone een
waardig alternatief met ander materiaal
om rustig te keuvelen. Door het
omvallen van de muur kan de speelzone
met speeltoestellen momenteel niet
herdaan worden. Eerst moet de muur
hersteld worden. Van zodra dit op punt
staat, kan ook daar de kiezel vervangen
worden door gietrubber.

tweede kleuter - Rikkiklas (+ nieuw meubilair)
leraarskamer
derde leerjaar (enkel schilderwerken in de grote vakantie)
vierde leerjaar (enkel schilderwerken in de grote vakantie)

Hierbij komt heel wat voorbereiding kijken. We verhuizen alles uit
de klassen naar andere lokalen en de klassen zullen in een ander
lokaal zitten na de vakantie:

tweede en derde kleuter → turnzaal




vijfde leerjaar → zorgklas
turnen → Knippelaar

Vermits de werken doorgaan tijdens het schooljaar, zullen er ook
een aantal aanpassingen zijn in de organisatie.
We houden jullie hiervan op de hoogte.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Fiscale attesten
De fiscale attesten worden na
de paasvakantie

We zijn nog op zoek naar mannelijke kracht!
Op vrijdag 4 april houden we de effectieve verhuisdag met de
collega’s. In de namiddag zouden er kasten, tafels en rekken
moeten verplaatst worden.
Zijn er papa’s, opa’s … die die vrijdagnamiddag kunnen helpen?
Graag een seintje naar fiene.minne@degraankorrelkruiseke.be
BEDANKT! #velehandenmakenlichtwerk
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Bedankt
Dankjewel voor de aankoop van het fruit
in februari. De verkoop was een succes!
Indien jullie nog bakken van de flessen
hebben, gelieve deze bij Demyfruit in
Geluwe te bezorgen.

info@degraankorrelkruiseke.be

•

www.degraankorrelkruiseke.be

Gemachtigd opzichter
Luc (ouder van oudleerlingen) steekt ‘s morgens onze kinderen over.
Daarnaast was er ook een politieagente die overstak, maar ze is momenteel in ziekteverlof. Bij de politie
vinden ze moeilijk vervanging. Aangezien Luc er niet steeds kan zijn, zijn we op zoek naar een nieuwe
gemachtigde opzichter. Hiervoor is een korte opleiding nodig.
Wie dit ziet zitten en vrij is tussen 8 en 8.30 uur (= niet voor elke dag), gelieve contact opnemen via
fiene.minne@degraankorrelkruiseke.be.
Hartelijk bedankt!
We zijn enorm dankbaar dat Luc dit vrijwillig doet voor onze school/kinderen. Ons oudercomité had het
idee om hem in de bloemetjes te zetten. Dit kan door een tekening, een lief woord… tijdens het oversteken.
Spreek af met jullie kind(eren) om dit te doen volgende week (21 maart t.e.m. 25 maart).
Dit zal Luc veel deugd doen. Alvast heel erg bedankt!

Peuterklas
Juf Nele van de Julesklas is zwanger. Wat een heugelijk nieuws!
Aangezien dat werken met jonge kinderen risico’s inhoudt dient juf Nele te stoppen met haar opdracht.
Op vlak van personeel zijn het zeer moeilijke tijden. Naast het coronaprobleem is er ook een groot
personeelstekort. Als er iemand ziek is, dienen we dit steeds intern op te lossen, wat helemaal niet
evident is. Het voordeel is dat de leerkrachten de werking en de kinderen dan meestal goed kennen,
maar het vraagt heel veel flexibiliteit en extra’s. Daarnaast valt de zorg, kinderverzorging, coördinatie
weg tijdens de vervanging. Ook voor deze langdurige vervanging hebben we nog niemand
gevonden. Er is een potentiële kandidaat, maar dit is nog niet bevestigd. Anders zoeken we zeker
intensief verder. Voor de komende 2 weken kunnen we het intern oplossen met de zorguren en kinderverzorging.
Zie hier de leerkrachten die in de klas staan voor de komende 2 weken:

maandagen: juf Jozefien




dinsdagen & donderdagen: juf Els
woensdagen en vrijdagen: juf Elodie

Moesten er nog vragen zijn, laat zeker maar horen.

Schoolfeest
Zie hier onze affiche voor onze afhaalspaghetti.
De correcte QR-code wordt later toegevoegd.
De dansjes zijn momenteel nog in de maak.

