NIEUWSBRIEF 8

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/annulering

Maandag 17januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Maandag 24 januari

infoavond overgang K3 - L1
maandblik
medisch consult L6 deel 2 in CLB Menen
start proeven L5 en L6
start oudercontactweek kleuter
zitdag brugfiguur Steffi Malfait
start proeven L1, L2, L3, L4
kijkmoment nieuwe peuters
jarigen vieren
einde proevenweek
schoolbezoek Sint—Jozefscollege Wervik L6
vrije dag
PopUpBib
start oudercontactweek lager
pedagogische werkdag

Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Vrijdag 28 januari
Woensdag 2 februari
Donderdag 3 februari
Vrijdag 4 februari
Maandag 7 februari
Maandag 14 februari

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

•

Jules SarrazinOvergrootvader van juf Jitske (K2)
en Mirthe (L3)

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.

Gelukkig nieuwjaar voor iedereen!
De eerste schoolweek van het nieuwe jaar zit er al op.
We hopen dat iedereen terug goed is gestart.
Verder wensen we iedereen een ongelofelijk fijn,
Gelukkig nieuwjaar toe!

We wensen alle kinderen nu alvast
heel veel succes!

Enkele tips voor leerlingen/ouders
•
zorg voor een rustige plaats

Project
In het jaar 2019—2020 staken we het project ‘De droomwereld
van Babs en Boris’ in elkaar. Door corona kon het project al 2 jaar
niet doorgaan. Dit jaar planden we dit opnieuw van 8 tot en met
18 maart. Vermits we niet weten hoe de situatie verder zal
evolueren en de dagen vooral uit klasoverschrijdende
activiteiten, uitstappen en het uitnodigen van ouders bestaat
moesten we spijtig genoeg het project annuleren.
We willen het project ten volle laten doorgaan om onze
doelstellingen te kunnen bereiken.
We hopen enorm dat het project volgend jaar waarheid wordt.

•
•
•
•
•

•

begin mooi op tijd
slaap voldoende
eet voldoende & gezond
beweeg voldoende
las tijdig een gezellige pauze in
(vermijd hierbij multimedia deze zaken zorgen niet voor de
nodige rust)

wens je zoon/dochter succes wens je klasgenoten succes!

Oudercontacten
De oudercontacten voor het kleuter
staan gepland in de week van
24 januari.
Vandaag wordt een online formulier
doorgestuurd.
De oudercontacten voor het lager
staan gepland in de week van
7 februari.
Volgende week vrijdag wordt
een online formulier doorgestuurd.

Geen school
Vrijdag 4 februari
Vrije dag
Maandag 14 februari
Pedagogische werkdag

Fruitverkoop
Het oudercomité organiseert terug een fruitverkoop ten voordele van de school. Op vrijdag 29 januari
worden de brieven meegegeven met de kinderen. Er worden appels, peren en appelsap verkocht.
We ronden de verkoop af op maandag 7 februari. De ophaalmomenten gaan door op woensdag 23
februari in de turnzaal.
Alvast bedankt voor de steun!
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