NIEUWSBRIEF 9

‘21-’22

De Graankorrel Kruiseke
Kalender

Familienieuws

onder voorbehoud van wijzigingen/aanvullingen/annulering

Maandag 14 februari
Woensdag 16 februari

pedagogische werkdag
gezond ontbijt in elke klas
maandblik
medisch consult L6 deel 2
ophaalmoment fruitverkoop turnzaal
kijkmoment nieuwe peuters
Infoavond nieuwe inschrijvingen
carnaval op school
jarigen vieren
start krokusvakantie
PopUpBib
toneel Forum K3
toneel Forum L5 en L6
instapviering Eerste Communie

Donderdag 17 februari
Woensdag 23 februari
Donderdag 24 februari
Vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Donderdag 10 maart
Zondag 13 maart

Een dikke proficiat met de geboorte van:

•

Leandro
Broertje voor Jaylano (K2)

Proficiat
Alle proeven, rapporten en oudercontacten zijn achter de rug.
Proficiat aan alle kleuters en leerlingen
voor de mooie groei die jullie al
doormaakten!

Schoolfeest
In normale omstandigheden en met zekerheid starten de
voorbereidingen voor het schoolfeest reeds in november.
Door de onzekere/moeilijke tijden kon dit nog niet gebeuren en
weten we nog steeds niet hoe de omstandigheden zullen zijn
binnen een aantal maanden.
Een schoolfeest met vele mensen samen kunnen we niet meer
organiseren, vandaar dat we terug opteren om
de spaghettiverkoop zoals vorig jaar te organiseren.
Verdere info volgt later.
Het ophaalmoment staat gepland op vrijdag 20 mei.
De dansjes zullen jullie terug kunnen bekijken via een QR - code.
We willen jullie alvast bedanken voor de steun en hopen terug op
fijne & gezellige familiemomentjes.

Doe zo verder!

Soep/fruitproject

Geen school
Maandag 14 februari
Pedagogische werkdag

Het soep/fruitproject start
terug na de krokusvakantie.
In de eerste weken wordt nog soep
gegeven.
We laten weten wanneer er wordt
overgeschakeld naar fruit.

Corona
De omstandigheden in de scholen (en hopelijk ook voor iedereen thuis)
zijn wat beter en meer werkbaar, maar we blijven de preventiemaatregelen strikt toepassen.
Corona is jammer genoeg nog geen verleden tijd.
We vragen nog steeds uitdrukkelijk om jullie kind niet naar school
te laten komen als ze ziek zijn/koorts hebben/…
Op die manier kunnen we pas garanderen dat we kwalitatief
onderwijs kunnen blijven geven aan al onze kinderen.

Bedankt
In december werd een kerstbalschieting georganiseerd door ouders
van onze school. De opbrengst (1000 euro) werd geschonken
aan onze school. In januari deden dezelfde ouders, met nog andere
Kruisekenaars een driekoningentocht. Ook deze opbrengst (500 euro)
was voor onze school. Wat een mooie bedragen!
Bedankt aan de papa’s van Céleste, Valentina, Baptiste en Linde.
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