NIEUWSBRIEF 7

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/annulering

Maandag 20 december
Maandag 10 januari
Maandag 17 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari

start vakantie
start nieuwe peuters
overstap jongste eerste kleuters naar K1
bezoek VTI L6
infoavond overgang K3 - L1
maandblik
medisch consult L6 deel 2 in CLB Menen
start proeven L5 en L6
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
start proeven L1, L2, L3, L4
kijkmoment nieuwe peuters
jarigen vieren

NOOD - opvang tijdens de extra week vakantie
Eind vorige week ontvingen jullie een bevraging voor de
noodopvang tijdens de extra week vakantie.
Het overleg met het stadsbestuur stond pas
deze ochtend gepland.
We zijn volop bezig met de verdere afspraken, organisatie en
communiceren jullie zo snel om mogelijk over de organisatie van
de NOOD - opvang.
Jullie zullen meer info ontvangen morgenavond, ten laatste vrijdag.
Bedankt voor het begrip.

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

•
•

Noël Verhaeghe Grootvader van juf Jenna
Rosa Lefevre Grootmoeder van directeur Fiene

Proeven leerlingen lager
In januari staat de proevenperiode
voor het lager gepland.
Het vijfde en zesde leerjaar start op
maandag 24 januari.
De eerste en tweede graad start op
woensdag 26 januari.
We wensen alle kinderen nu alvast
heel veel succes!

Oudercontacten

Zwembad gesloten
Het zwembad in Wervik is gesloten van 10 januari tot en met 21 januari.
De kinderen krijgen turnles in plaats van zwemles op deze momenten.

De oudercontacten voor het kleuter staan
gepland in de week van 24 januari.
De oudercontacten voor het lager staan
gepland in de week van 7 februari.
Later volgt meer info.

Infovond K3 - L1
De infoavond rond de overgang van het derde kleuter naar het
eerste leerjaar zal hoogstwaarschijnlijk
virtueel georganiseerd worden.
Binnenkort krijgen de ouders van de Kikkerklas hierover meer info.

Fijne vakantie!
We wensen iedereen een deugddoende vakantie.
Het was een intens trimester met alweer heel wat
perikelen.
We willen alle kinderen, ouders en ons personeel
bedanken en bewonderen voor de oneindige inzet!
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