Verrekijker
september 2021
Maandoverzicht : zie jaarkalender ( wordt meegegeven met de oudste kind van elk gezin en wordt ook digitaal toegestuurd )
Infoavonden : Donderdag 2 september voor de kleuters.
Dinsdag 7 september voor de lagere school.
Telkens om 19.30uur in de klas van uw kind.
Graag 1 ouder per kind.
De juf legt haar klaswerking uit.
Graag de school verwittigen als u niet aanwezig kan zijn.
Jaarthema: Superhelden ( Gebaseerd op de methodiek van de ‘Deugdenvriendjes’)
Vandaag waren er heel wat superhelden op onze school aanwezig. We leren hen in de loop van het jaar nog beter kennen.
In september is superheld ‘Vriendelijkheid’ aan de beurt. Je hoort er meer van op de info-avond.
Nieuwe zorgjuf: Juf Marleen staat samen met juf Kathleen in 3B. Op woensdag neemt ze de zesdes onder haar hoede en 2 namiddagen ook 3A.
Juf Katrien Vanweyenberg is onze nieuwe zorgcoördinator.
Warme maaltijden: Kunnen niet aangeboden worden, omdat we niet over voldoende ruimte beschikken om dit volgens de opgelegde regels aan te bieden.
Drinkbus: Alle kinderen brengen een gevulde drinkbus ( water ) mee. Deze wordt bij warm weer tussendoor bijgevuld.
Aanwezigheid op school
Zorg dat uw kind voor het eerste belsignaal reeds op de speelplaats is, zo kan het samen met de juf en zijn vriendjes de dag op een rustige manier starten.
Om 8.30 uur en om 13.30 uur moeten de afwezigheden elektronisch worden doorgegeven. De overheid volgt dit nauwgezet op. Ook kleuters die te weinig
aanwezig zijn, kunnen na een tijd hun recht op studie- en schooltoelagen verliezen.

Inzamelactie
Wij zamelen ook dit jaar lege batterijen, oude gsm’s en tablets in. De batterijen kan u deponeren in de tonnen op de speelplaats. GSM’s en tablets mag u
bezorgen op het secretariaat of afgeven aan de juffen.

We branden een kaarsje voor:

Hoera voor:

Mevr. Anna Bovendaerde, oma van Lentl ( 3A ) en Quinn ( 3KA)
De heer François Verdyck, opa van Warre (3B), Kaat (1A) en Wout
(2KA) Sarens, schoonbroer van juf Chris ( 1KC) en mevr. directeur

Omer, kleinzoontje voor juf Noëlla (1KA)

