NIEUWSBRIEF 6

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/annulering

Dinsdag 23 november
Woensdag 24 november

medisch consult op school L5
ophaalmomenten chocolade
medisch onderzoek deel 1 L6
jarigen vieren
muzische vrijdag herfst lager
Sint - en pietenverhaal K3 - L1
medisch onderzoek deel 2 L6
toneel Forum L5 en L6
PopUpBib
wintersportdag kleuter
maandblik
American Games L5
zwemmen K3 - L1
toneel kleuter
ochtendgymnastiek K3 - L1
adventsviering lager
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
kijkmoment nieuwe peuters
jarigen vieren
halve dag school

Vrijdag 26 november
Dinsdag 30 november
Woensdag 1 december
Donderdag 2 december
Maandag 6 december
Woensdag 8 december
Donderdag 9 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17december
Dinsdag 21 december
Woensdag 22 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december

Een dikke proficiat met de
geboorte van:

•

Asha
Zusje voor Luca (K2)

Woensdag = fruitdag
Het leven op werkvlak en in de privésfeer
wordt opnieuw grotendeels bepaald door de
geldende maatregelen en richtlijnen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken.
Naar aanleiding van het overlegcomité van
17 november heeft stad Wervik beslist om de
wekelijkse soepbedeling vanuit het OCMW
on hold te zetten. Dit vanaf woensdag.
Gelieve op woensdag fruit mee te geven met
jullie kind(eren) naar school.
Bedankt!

Wist je dat…

Sinterklaas

… onze kinderen van het zesde leerjaar
op

openluchtklassen gaan?

Ze trekken naar het ‘t Fazantenhof in Houthulst op 20, 21 en 22 april.
De werkgroep is bezig met de voorbereiding en organisatie van de
meerdaagse uitstap.
Voor de ouders van het zesde leerjaar volgt binnenkort meer info.

Chocoladeverkoop
Herinnering:
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!

De organisatie voor het Sintgebeuren
op 3 december zat in elkaar door onze
werkgroep. Het bezoek van Sinterklaas
en zwarte Piet ging zo coronaproof
mogelijk zijn, maar toch zijn er steeds
risico’s aan verbonden. Zeker binnen
de huidige situatie. Sinterklaas liet dit
weekend weten dat hij alle
bezoeken annuleert om geen risico te
lopen. Als school hebben wij zeker
begrip voor deze beslissing en zelf zijn
we ook enorm op onze hoede.
We kijken zoals vorig jaar voor een
sfeervol alternatief voor de Sintperiode.
Het bezoek zal via een filmpje zijn.
De leerkrachten zullen dit ook
communiceren aan de kinderen in de
klas.

Ventilatie - verluchting - warme kledij

Winterwandeling + kerstmarkt

Met de corona-omstandigheden is het
belangrijk dat de klassen voldoende
geventileerd en verlucht worden. De klassen worden
op regelmatige tijdstippen verlucht (deuren/ramen
open zetten). Met de koudere buitentemperaturen
kan het ook kouder zijn in de klas.
Mogen we vragen om jullie kinderen voldoende
warme kledij aan te doen/te laten aantrekken
a.u.b.?
Gezonde klaslucht en goede ventilatie vinden we al
langer erg belangrijk, maar sinds corona willen we
hier toch nog extra aandacht aan besteden.

De voorbereiding & organisatie van onze
winteractiviteit was ook volop bezig.
Deze activiteit is er één met een
samenkomst van veel mensen.
Ook hiervoor beslisten we om de activiteit te
annuleren.
Zelf vinden we het enorm jammer, maar het
zou nog veel spijtiger zijn, moesten we het de
week erop moeten bekopen.
We blijven vooral inzetten op de
dagdagelijkse werking van de school en het
leren van onze kinderen.
Dit is en blijft onze grootste prioriteit.

Bedankt voor de medewerking!

Bedankt voor jullie begrip!
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