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Kalender onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen

Familienieuws

Dinsdag 26 oktober

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

Woensdag 27 oktober
Donderdag 28 oktober
Vrijdag 29 oktober
Maandag 1 november
Maandag 8 november
Dinsdag 9 november
Woensdag 10 november
Donderdag 11 november
Vrijdag 12 november
Maandag 15 november
Woensdag 17 november
Donderdag 18 november
Vrijdag 19 november
Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november
Donderdag 25 november
Vrijdag 26 november

inleefatelier India L5
toneel Forum L1 en L2
typlessen L4, L5 en L6
straffe koffiemoment + infomoment
pictogrammenquiz L5
toneel Forum K3
griezelnamiddag L1 en L2
fluowandeling
start herfstvakantie
start nieuwe peuters
PopUpBib
alles met de bal L3
maandblik
Koekeloere K3 - L1
vrije dag
wapenstilstand
Herdenkingsmoment L3 - L6
muzische vrijdag herfst lager
muzische namiddag kleuter
pedagogische studiedag
toneel Forum L3 en L4
muzische vrijdag herfst lager
medisch consult op school L5
ophaalmomenten chocolade
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
grootouderfeest
jarigen vieren
muzische vrijdag herfst lager

•
•

Dominique Maes opa van Jitske (K2) en Mirthe (L3)
Léa Bossaert overgrootmoeder van Lizy(L5)

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Vinz
zoontje van Axana

Geen school
•

Donderdag 11 november
= vrije dag

•

Woensdag 17 november
= pedagogische werkdag

Naar waar moet ik?
Herinnering
Op school werken we bij de kleuters & het eerste leerjaar met het
‘naar - huis - gaansysteem’.
ROOD = opvang tot 17 uur op school.
BLAUW = sloeber
GROEN = voetbalrij

Mondmaskers

Wordt je zoon/dochter opgehaald op school, dan moet er geen kaartje
aan de boekentas.

Er worden steeds meer coronabesmettingen
gemeld (binnen de scholengemeenschap, in
de buurt...).

’s Morgens hang je het juiste kaartje aan de boekentas en zo weet
de juf in één oogopslag waar je zoon/dochter naartoe moet.
Mogen we hier nog even vragen om dit elke dag in orde te doen,
zodat jullie zoon/dochter, alsook de juf goed weet naar waar hij/zij
moet na school.

We willen allemaal met zo min mogelijk
quarantaines de herfstvakantie ingaan.
Daarom vragen we jullie (ouder, grootouder,
andere volwassene) bij het betreden van de
school een mondmasker te dragen.

Chocoladeverkoop

Winterwandeling + kerstmarkt

Vrijdag kregen jullie de brief mee in verband met de
chocoladeverkoop. Gelieve het geld in een envelopje (met naam
erop) tijdig mee te geven met jullie kind naar school.
Het ophaalmoment staat gepland op woensdag 24 november.
Om 8.05 uur en 11.30 uur kunnen jullie de chocolade komen ophalen.
Alvast heel erg bedankt voor de steun voor onze school!
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Noteer alvast in jullie agenda:
Vrijdag 17 december 2021
WINTERWANDELING & KERSTMARKT
De affiche en brief wordt later verspreid.
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