Nieuwsbrief oktober 2020
Belangrijke data
- 2 okt:

studiereis Technopolis

L5A, L5B, L6A & L6B

- 5 okt:

oudercontact kleuters

- 6 okt:

schoolfotograaf komt langs

- 11 okt:

eetfestijn ‘anders dan anders’

- 12 okt:

VRIJ

- 13 okt:

oudercontact kleuters

- 21 okt:

Smashvolley

- 22 okt:

Vegers voor vlinders deel 1 heide

L5A

- 22 okt:

Vegers voor vlinders deel 2 borstels

L5A

- 27 okt:

Alles met de bal (onder voorbehoud)

- 31 okt:

start herfstvakantie

L3A, L3B, L4A & L4B

L3A, L3B, L4A & L4B

Geboortes
Kobe Geuens (K1A) kreeg eind juli een broertje om mee te spelen en
geheimpjes mee te delen. Hij werd namelijk grote broer van Brent.
Metin & Emin Yologlu (L5A) kregen er ook een broertje bij. Bij hen werd
Eymen Batuhan geboren.
Proficiat aan beide families!

Overlijden
Op 28 september overleed Josée Vanhoof, de overgrootmoeder van Pots Max (L2A) en Sen (K3A)
en de moeder van juf An Swinnen (de voormalige directeur) en meester Raf (voormalige leerkracht
op onze school).
Wij wensen hen en de hele familie veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Wist je dat...
•

Wij vanaf dit schooljaar de kinderopvang automatiseren?
Juf Kelly scant nu steeds een code wanneer je kind aankomt of vertrekt.
Hierdoor gebeurt er elke maand een automatische facturatie.
De kinderen die in de opvang zitten krijgen dus vanaf nu maandelijks een factuur enkel en
alleen voor kinderopvang.

•

Dat er uit de tevredenheidsenquête van vorig jaar is gebleken dat veel mensen niet precies
weten wat onze ouderraad doet? Daarom voegen we bij deze nieuwsbrief al even hun
nieuwe folder om wat meer info te geven. Ook zullen we vanaf dit schooljaar in onze
nieuwsbrieven geregeld een rubriekje van de ouderraad opnemen.

•

Dit normaal gezien onze laatste nieuwsbrief op papier is?
In de loop van volgende week krijgen jullie allemaal een mailtje met jullie inloggegevens
voor het ouderplatform.
Vanaf volgende maand sturen we dan onze nieuwsbrief elektronisch door.

•

Het van 11 tot 18 oktober de week van het bos is? Het thema dit jaar is ravot-je-rot.

•

Wij alle communicanten van het 2de leerjaar nog proficiat wensen met hun communie?
Na lang wachten mochten zij zondag 20 september eindelijk een (bescheiden) feestje
geven. Wij hopen dat iedereen er super hard van genoten heeft.

•

Het 5de en het 6de het schooljaar op 22 september het schooljaar ook sportief op gang
trokken? Zij deden mee aan de belevingsloop met enkele toffe foto’s tot gevolg...

