NIEUWSBRIEF 11

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/...

Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Vrijdag 29 april
Zondag 1 mei
Maandag 2 mei
Dinsdag 3 mei
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei

paasmaandag
openluchtklassen L6
sportdag oudste kleuters
openluchtklassen L6
toneel Forum Wervik L5
bezoek dieren Bellewaerde L2
openluchtklassen L6
klasoverschrijdend spelen kleuter
sportactiviteit Rollebolle K2 en K3
zitdag Steffi
sportdag jongste kleuters
jarigen vieren
Eerste Communie
PopUpBib
Bezoek VTI L6
schoolreis kleuter & lager
maandblik
verkeersdag L5 en L6
schoolconcerten

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

Rudy Winne
Opa van Renée (L2) en June (L4)

Broederlijk Delen
Bedankt voor de opkomst & steun!
Het was een fijne namiddag!
We waren heel enthousiast dat we
terug (groot)ouders mochten
ontvangen.
De kinderen keken er enorm naar uit
en we zagen jullie genieten! Leuk!

Geen school

Fruit

Maandag 18 april
paasmaandag

Na de vakantie wordt op woensdag
fruit bedeeld i.p.v. soep.

Verhuis - bouwwerken

20/04 banaan
27/04 pruimen
04/05 watermeloen
11/05 sinaasappel
18/05 banaan
25/05 cavaillon meloen
01/06 pruimen
08/06 watermeloen
15/06 banaan
22/06 watermeloen
29/06 nectarine

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven staan er heel binnenkort grote werken gepland. Deze starten in de 2de week van de
paasvakantie. De week ervoor (4 april) houden we de grote
verhuisdag. Graag herinneren we aan de warme oproep voor
papa’s die kunnen helpen die dag. Graag doorgeven aan
fiene.minne@degraankorrelkruiseke.be
Wat zal veranderen na de vakantie?
Klasveranderingen: zie nieuwsbrief 10
(nieuwsbrieven staan ook steeds op de website)

Parking: De parkeerplaats voor mindervalide personen blijft toegankelijk. De andere plaatsen bij de parkingpoort, net bij school,
worden voorzien van een parkeerverbod tot 15 mei 2022. De
parkingplaatsen iets verder van school zullen dus ook al
ingenomen worden door ons personeel. Er zal wat verder van
school geparkeerd moeten worden of jullie kunnen (zoals
anders) gebruik maken van de parkingrij (graag aangeven op
de wekelijkse (maaltijd)kaart).
In – en uitgang bij ophalen: Gelieve te wachten op het
graspleintje achter de kerk en de zone voor de grijze poort vrij te
houden voor de parkingrij/voetgangers/fietsers. De leerkracht
laat jullie binnen via de grijze poort en jullie kunnen met jullie
kind(eren) de school verlaten via de gang (L3 en L4) en zo buiten
gaan via de blauwe poort.
K2, K3 en L5: De kinderen kunnen jullie ophalen aan hun ‘nieuwe’
klas (turnzaal =K2/K3 of zorgklas/berging =L5 op speelplaats lager).

opvang: Jullie kunnen de kinderen nog steeds ophalen in/aan
de turnzaal, maar de kinderen zullen zoveel mogelijk buiten
spelen. We hopen dus op mooi weer voor de laatste maanden
van het schooljaar. Indien het slecht weer is, kunnen de kinderen
binnen in de turnzaal (kleuter) of het derde/vierde leerjaar
(lager).
Alvast bedankt voor de medewerking!
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• in-

Vervangingen

Openluchtklassen

Peuterklas
We zijn hiervoor nog steeds intensief bezig
met het zoeken naar een haalbare
oplossing. Zoals reeds vermeld is er overal
een tekort aan leerkrachten. In de 2de
week van paasvakantie brengen we de
ouders van de peuters op de hoogte van
hoe het zal verlopen.
Bedankt voor het begrip!

De kinderen van het 6de leerjaar gaan na
de vakantie 3 dagen op uitstap. Bedankt
voor de steun met de aankoop van de
paaseitjes. De kinderen, ouders en juffen
zijn hier heel dankbaar voor!
We wensen onze grootsten,
de 6de klassers heel veel plezier!

Directie/zorgcoördinator
Het is zo dat ik, Fiene zwanger ben van
mijn tweede kindje. Als alles verloopt zoals
voorzien is mijn laatste werkdag op 17
juni. Directeur Christophe neemt mijn
taken over voor de laatste twee weken
van het schooljaar, waarvoor dank!
Vanaf 1 juli zal juf Laetitia mij vervangen.
Ook bij de nieuwe start van het schooljaar zal ze me nog verder vervangen. Er
zal haar iemand vervangen voor de zorgcoördinatie. Momenteel is dit nog niet
duidelijk wie dit zal zijn, aangezien dit over
het komende schooljaar gaat.
We communiceren dit later.
E-mailadressen:
chrisotophe.verleene@degraankorrel.com
laetitia.rosseel@degraankorrelkruiseke.be

