Nieuwsbrief september 2020
Belangrijke data
- 1 sept:

ouderavond L1A, L1B & L2B (start om 20h00)

- 2 sept:

ouderavond K1A, K1AA, K1B & K2B (start om 20h00)

- 3 sept:

ouderavond K2A, K3A (start om 20h00)

- 7 sept:

ouderavond L2A, L3A, L4A, L5B & L6B (start om 20h00)

- 8 sept:

ouderavond L3B, L4B, L5A & L6A (start om 20h00)

- 10 sept:

Uitstap Lodewijk de rijke eik

- 11 sept:

Startviering 9 uur (wegens corona zijn er GEEN ouders toegelaten op de startviering)

- 11 sept:

De geplande kienavond kan helaas NIET doorgaan wegens Corona

- 20 sept:

1ste communie 2de leerjaar

- 21 sept:

Pedagogische studiedag – de leerlingen zijn VRIJ !!

- 22 sept:

Belevingsloop

- 30 sept:

Voetbal 4-4

K2B (5-jarigen)

L5A, L5B, L6A & L6B
L3A, L3B, L4A, L4B, L5A, L5B, L6A & L6B

Geboortes
Verhoeven Vic (K1B) werd in het begin van de zomer grote broer van Elles.
Proficiat aan de hele familie met de gezinsuitbreiding!

Wist je dat...
•

Wij alle (nieuwe) leerlingen hartelijk welkom heten!
Samen hopen we er weer een boeiend en leerrijk jaar
van te maken.

•

Woensdag nog steeds onze fruitdag is?
Er mag daarom op woensdag onder de speeltijd niets anders gegeten worden dan een stuk fruit
of groente.
Jullie kiezen als ouders zelf welk stuk fruit jullie met je kind meegeven.
Op die dag wordt het niet toegelaten dat kinderen een koek eten.

•

Snoep & kauwgom zijn verboden op onze school.
Daarom vragen wij u om steeds zo gezond mogelijke versnaperingen mee te geven met uw
kind.
Als kinderen jarig zijn, wordt dit op gepaste wijze gevierd in de klas en mogen zij hun
klasgenoten met een kleinigheid trakteren: een stuk fruit, een koek of een cake maar geen
snoep. Omwille van Covid-19 moeten wij wel vragen om vanaf dit jaar enkel voorverpakte
koekjes of cake mee te geven.

•

Wij aanbevelen om tijdens de dag zo veel mogelijk water te drinken?
Water heeft veel extra troeven. Door voldoende water te drinken functioneert ons brein beter en
kunnen we ons beter concentreren.
Daarom drinken we tijdens de speeltijden enkel water. In de klassen zijn bekertjes aanwezig.
Tijdens de middagpauzes mogen er wel andere dranken meegebracht worden van thuis.
Frisdranken worden niet toegestaan, net zoals brikjes of blikjes.
Gebruik steeds goed af te sluiten drinkbussen waarop de naam van uw kind staat.

•

Pesten op school…
Indien wij signalen krijgen over pesterijen, proberen wij om dit binnen de klas/school, met de
betrokken leerlingen, alsook de rest van de klasgroep aan te pakken.
Ook u als ouders stellen we dan op de hoogte en we bekijken hoe we samen het pesten tegen
kunnen gaan.
Merkt u als ouder dat uw kind betrokken is in pesterijen, dan vragen we om dat te komen melden
op school. Dit kan steeds bij de klasleerkracht, zorgbegeleider of directie. U kan melden dat u
merkt dat uw kind slachtoffer is van pesterijen, maar ook als u merkt dat uw kind zelf pest of
meepest.

•

Dat de ziektebriefjes in de nieuwe agenda zitten maar dat we hopen dat jullie ze niet nodig
zullen hebben.
Nieuw vanaf dit schooljaar is wel dat kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Ook de oudste
kleutertjes moeten vanaf nu dus steeds een verantwoording binnen brengen van hun
afwezigheid.

•

Wij nog steeds gebruikte batterijen verzamelen voor Bebat. U mag gebruikte batterijen steeds
met uw kind meegeven zodat wij ze op de juiste plaats kunnen bezorgen ter recyclage.

•

Wij deze week nog niet gaan zwemmen. Op 10 september start Werkplaatsen met zwemmen
en vanaf dan loopt het gewoon zoals aangegeven op de kalender.

•

De minister van onderwijs beslist heeft dat dit schooljaar de laatste schooldag op 29 juni is?
Het is een beetje gek om in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar al te schrijven
over de laatste schooldag maar dit schooljaar eindigt dus op 29 juni om half 4.
De slotviering (die op de kalender nog op 30/6 ingepland staat) zal daarom doorgaan op 29
juni in de voormiddag.

