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Beste ouders, beste leerlingen en kleuters,
“2020 wordt een jaar om snel te vergeten” horen we wel eens meer… En inderdaad:
we kunnen héél wat opnoemen wat we graag anders willen zien in 2021. Corona en
alles wat eruit voortvloeide bijvoorbeeld. Ieder heeft zo wel zijn eigen verhaal
wanneer we terugkijken naar het voorbije jaar. Ik hoop voor u allen dat het niet alleen
een negatief verhaal was maar dat er ook lichtpuntjes waren: fijne momenten waarin
u hartelijkheid mocht ervaren. Of herinneringen aan leuke momenten in het gezin. Of
hoe u geholpen bent door anderen of anderen een hart onder de riem
kon steken.
Voor deze eindejaarsperiode wensen we u en het hele gezin in elk geval
een veilige, gezonde én aangename vakantie toe. Draag goed zorg voor
elkaar en geniet van de kleine dingen. En laat ons in elk geval nog
dromen… dromen van een fijn 2021… dromen van een betere wereld en
een goede gezondheid… dromen dat onze mooiste dromen uitkomen!
Daar willen we als school zeker ons steentje toe bijdragen!
Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

Inzamelactie: Bag 2 School

Het zesde leerjaar poseert trots bij de verzamelde “buit” 😊

Onze inzamelactie was een gróót succes! Dankzij uw hulp verzamelden we heel wat
zakken met kledij, textiel en schoenen. We kijken uit naar het eindresultaat en laten
zeker nog weten hoeveel kilo’s en eurootjes we bij elkaar spaarden.
Alvast een dikke mercie voor het mooie resultaat!!!
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Rapport en oudercontact
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief krijgen de leerlingen
van de lagere school hun rapport mee in januari, meer
bepaald op 21 januari. In de week van 25 januari voorzien
we dan onze oudercontacten voor 1ste tot 5de leerjaar. Het
6de leerjaar komt net als de kleuters 2 weken later aan de
beurt. De uitnodigingen hiervoor ontvangt u na de vakantie.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen de oudercontacten
ongetwijfeld nogmaals online moeten doorgaan. We geven
u de kans om digitaal in te schrijven zodat u een moment kan kiezen wat het beste
past.

Zwemmen en sportsnacks
Veiligheidshalve zijn de zwembeurten én sportsnacks in januari nog
opgeschort. Zodra dit toch verandert, laten we dit zeker weten.

Mercikes!
Voor het 2de jaar op rij organiseerde de ouderraad een leuke
“mercikesactie”. En opnieuw bestelden weer heel wat ouders dit
originele kerstcadeautje. Hartelijk dank aan iedereen die ons op die
manier steunde en veel plezier met de lekkere chocolaatjes en de
mooie kerstfoto!

Stages
Welke stagiair(e)s gaan aan de slag gaan in welke klassen?
In januari zijn dit …
Juf Marie-Astrid
Juf Sofie
Juf Laura
Juf Hannelore

in de giraffenklas bij juf Tine
in de dolfijntjesklas bij juf Martine
in de eendjesklas bij juf Heidi
in de schaapjesklas bij juf Tamara

Ook juf Anouk van ons 6de leerjaar gaat de eerste schoolweek van januari een
stageopdracht in het 1ste leerjaar opnemen. Op dat moment wordt ze vervangen door
juf Barbara.
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Belangrijke data
Tijdens de maand januari zijn er volgende data gepland:
De data in fluo zijn activiteiten die werden opgeschort of geannuleerd
en gaan dus NIET door in januari.
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Eerste schooldag na de Kerstvakantie
Theater Warmoes (1ste en 2de lj): verplaatst naar 19 maart…
Zwembeurt 3de en 4de lj.: opgeschort
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Infoavond voor ouders van nieuwe instappertjes en overstappers
naar de giraffenklas
Pedagogische studiedag: vrijaf
Zwembeurt 3de en 4de lj.: opgeschort
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Rapport
Sportsnack 3de en 4de lj.: opgeschort
Kijkdag startende kleuters: op afspraak
Facultatieve verlofdag: vrijaf
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