NIEUWSBRIEF 2

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

- onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Woensdag 1 september
Maandag 6 september
Woensdag 8 september
Donderdag 9 september
Vrijdag 10 september
Dinsdag 14 september
Woensdag 15 september
Zondag 19 september
Dinsdag 21 september
Woensdag 22 september
Donderdag 23 september
Vrijdag 24 september
Zondag 26 september
Maandag 27 september
Woensdag 29 september
Vrijdag 1 oktober

start schooljaar
jarigen vieren
start fruitbedeling
PopUpBib
maandblik
infoavond lager
startviering lager (?)
infoavond kleuter
klasfoto’s
Eerste Communie (leerlingen L2)
scholenveldloop onderbouw lager
toneel op school kleuter
scholenveldloop bovenbouw lager
jarigen vieren
Vormsel (leerlingen 1ste middelbaar)
klasoverschrijdend spelen kleuter
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
pedagogische werkdag

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Lina
Dochtertje van Bieke
(juf vierde leerjaar)

Infoavond
De infoavonden van september kunnen dit jaar
doorgaan, maar nog steeds niet helemaal zoals
gewoonlijk.
Per kind kan er één ouder aanwezig zijn.
Hierover volgt later nog informatie.
Bedankt voor het begrip.

Openklasavond
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).
Het was een gemoedelijke, fijne en aangename avond.
Bedankt aan het oudercomité voor de bar en lekkere
braadworsten & bedankt aan de ouders voor jullie aanwezigheid
& steun!

Geen school
•

Vrijdag 1 oktober
= pedagogische werkdag

•

Maandag 4 oktober
= vrije dag

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 je zoon of
dochter tegen maandag 6 september. Bedankt!
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App
Onze school heeft een eigen app!
Download ‘Basisschool App’ via de
Playstore of Appstore.
Zoek ‘Kruiseke’ of ‘Graankorrel’.
Als je kinderen hebt op onze school,
krijg je binnenkort een persoonlijk
account toegestuurd in jouw mailbox.
Hiermee krijg je toegang tot de
klasblog, foto’s en der persoonlijke
inbox.

Placemat
Op de openklasavond ontvingen jullie
de placemat
De sponsornamiddag stond op de
verkeerde datum en sober maal is
toegevoegd op 1 april.
Hierboven vind je de aanpassing.
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