JT= aanbrengen van nieuwe held in het kader van het jaarthema
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L3+4: Chica en Flicka
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= geen school

We branden een kaarsje voor
De heer Kamja Mohamad Younis, grootvader van Omar ( 3KA ) en Farouk ( 1A )

Maandthema
Geduld helpt je rustig te blijven en te vertrouwen.

Corona
We vragen u om na de vakantie terug een mondmasker te dragen bij het afhalen van de kinderen op school. Wil dit ook aan
grootouders die hun kleinkinderen komen afhalen, doorgeven.
De nieuwe maatregelen voor de scholen, zullen op het einde van de vakantie doorgegeven worden. U kan me voor dringende
meldingen bereiken op 0473/48 62 45. Mogen we u ook vragen om zieke kinderen zeker niet naar school te sturen? Bedankt hiervoor!
Boodschap van onze CLB-arts: Wanneer uw kind symptomen vertoont, raadpleeg dan uw huisarts en vraag wat u moet doen. Het is
niet nodig uw kind te laten testen als er geen symptomen zijn…(nieuwe richtlijn).
Mogen we u wel vragen om zieke kinderen zeker niet naar school te sturen? Bedankt hiervoor!

Medicijnen
Indien uw kind medicijnen moet innemen op school, mogen deze alleen toegediend worden mits doktersattest. Dit attest kan u vinden
op de website / algemeen / info voor ouders / alle documenten / medicijnen.

Loopfietsjes:
Heeft u thuis nog een loopfietsje staan waar niemand meer mee rijdt? U kan er onze kleuters gelukkig mee maken. Je mag het
afgeven in de kleuterschool. Bedankt alvast!

Ongewenste kriebeldiertjes
Mogen we aan iedereen vragen om zijn kind(eren) extra goed te controleren bij de start van de vakantie? Ze deden jammer genoeg
zojuist hun intrede in onze school…info via www.klasse.be/luizen uitroeien.

Verkoop koekjes- en chocoladepakket
Graag willen we u ons pakket met koekjes en chocolade van Milka in een leuk zakje aanbevelen. Wat lekkers voor iedereen…U krijgt
hierover een speciale mail toegestuurd. Bestellingen en betaling gebeuren online. Spreken jullie ook buren, vrienden en familie aan?
U centraliseert zelf uw verkoop en stuurt dan de totale bestelling door. Bestellingen worden meegegeven aan de kinderen op
vrijdag 3 december 2022.
Hartelijk dank alvast in naam van al onze kinderen!
https://crowdselling.eu/milka/

Scan deze QR-code om te bestellen!

Aan iedereen een heel gezellige herfstvakantie gewenst! Geniet samen met je gezin van alle fijne momenten in de natuur.
Misschien ook van een bezoekje aan het kerkhof met een bloemetje voor een dierbare. En voor die regendagen die voorspeld
worden: pannenkoeken bakken, een boekje lezen, een gezelschapsspelletje, griezelverhaaltjes vertellen …
of toch maar laarzen en regenjas aan en…GENIETEN MAAR!

