maandbrief : oktober 2020
Scholencross :
Op dinsdagnamiddag 6 oktober is de jaarlijkse
scholencross gepland. Een hoogdag voor alle
sportliefhebbers. Met de leuze ‘meedoen is belangrijker
dan winnen’ komen alle kinderen van onze school aan de
start. Aangezien alleen kinderen van onze school
deelnemen, mogen de kinderen zelf kiezen welke
sportkledij ze dragen. De gymkledij van de school is niet
verplicht.

Fluo-jasje :
Nu de donkere periode in aantocht is, willen we
iedereen uitnodigen om te blijven meehelpen aan
de veiligheid van onze kinderen. Alle kinderen
moeten een fluo-jasje dragen ! Zo worden ze
beter gezien in het verkeer. Het jasje kan steeds
worden omgewisseld wanneer het versleten is.
Vraag ernaar bij de juf of de meester.

Rapport 1 :
Op vrijdag 30 oktober krijgen de kinderen
van de lagere school hun eerste rapport
(herfstrapport) voor dit schooljaar.

Sportweek voor 1ste en 2de leerjaar :
Van 27 t/m 30 oktober hebben de leerlingen
van het 1ste en 2de leerjaar een sportweek.
De verplaatsingen gebeuren met de bus.
Verdere afspraken worden door de
leerkracht gemaakt.

Kaasavond ‘take-away’ :
De inschrijvingen komen vlot binnen. Er kan ingeschreven
worden tot 9 oktober. Wacht niet te lang om in te
schrijven. Zo kunnen we tijdig alle bestellingen doen. Er
kan nog ingeschreven worden via onderstaande link :
https://debijenkorfwebshop.jouwweb.be/
Op maandag 19 oktober worden talrijke prijzen geloot uit
alle aangekochte lotjes voor het prijzenrad. De eerste
prijs is een kinderfiets ter waarde van 300 euro,
geschonken door Fixovelo, de fietswinkel van juf Helena
haar man. https://www.fixovelo.be/
Dus hoe meer lotjes je aankoopt, hoe meer kans je maakt
op de kinderfiets.
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Vrijdag 2 oktober en maandag
5 oktober : geen school !
pedagogische studiedag en
lokale verlofdag
De kinderen mogen genieten
van een verlengd weekend. We
zien elkaar uitgerust terug op
dinsdag 6 oktober.

Sportweek voor 3de en 4deleerjaar :
Van 13 t/m 16 oktober hebben de leerlingen
van het 3de en 4de leerjaar een sportweek.
De verplaatsingen gebeuren met de bus.
Verdere afspraken worden door de
leerkracht gemaakt.
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Uw kind is afwezig wegens ziekte :
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan
komen, is het belangrijk dat u tussen 08.00 uur en
08.40 uur de school verwittigt. De maaltijden
(warme maaltijd en/of soep) kunnen dan nog
geannuleerd worden en er moet geen remgeld
aangerekend worden. (Ook verwittigen bij eigen
drank, zodat remgeld kan geannuleerd worden.)

Maaltijdkaart :
Gelieve steeds de maaltijdkaart direct in te vullen zodra
de kinderen deze meekrijgen naar huis. Wij moeten dit
tijdig doorgeven aan de traiteur.

Typetopia : (voor leerlingen vanaf het 3de
leerjaar)
Vanuit de school bieden we een online
programma aan om te leren blindtypen.
Inschrijven kan tot 10 oktober via
onderstaande link. (De infobrief wordt
doorgestuurd naar alle ouders met kinderen
in het 3de tot 6de leerjaar.)
Dag van de jeugdbeweging :
Op vrijdag 23 oktober is het de dag van de
jeugdbeweging. Die dag mogen de
kinderen in hun uniform naar school
komen.

oktober 2020
donderdag
1 oktober
sportklas 5de en 6de leerjaar
vrijdag
2 oktober
lokale verlofdag – vrijaf voor de kinderen
maandag
5 oktober
pedagogische studiedag – vrijaf voor de kinderen
dinsdag
6 oktober
alternatieve scholencross
week van 5 tot 9 oktober : oudercontacten in de kleuterschool !
woensdag
7 oktober
vergadering schoolraad om 20.00 uur
dinsdag
13 oktober
vergadering oudercomité om 20.00 uur
dinsdag 13 oktober t/m vrijdag 16 oktober : sportklas 3de en 4de leerjaar
vrijdag
16 oktober
zwemmen
zaterdag
17 oktober
kaasavond ‘take-away’
woensdag
21 oktober
herfstwandeling 5de leerjaar
vrijdag
23 oktober
dag van de jeugdbeweging
maandag
26 oktober
medisch onderzoek voor het 5de leerjaar
wenmoment nieuwe kleuters (die starten na de herfstvakantie)
dinsdag 27 oktober t/m vrijdag 30 oktober : sportklas 1ste en 2de leerjaar
woensdag
28 oktober
woensdagsport : handbal voor het 6de leerjaar
vrijdag
30 oktober
rapport voor de lagere school
zwemmen
zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 november : herfstvakantie
november 2020
maandag
9 november

instapdatum nieuwe kleuters
toneel voor de 1ste en 2de kleuterklas
woensdag
11 november
Wapenstilstand
Wandel mee
vrijdag
13 november
zwemmen
week van 16 november : oudercontacten in de lagere school !
woensdag
18 november
woensdagsport : handbal voor het 5de leerjaar
vrijdag
20 november
peuterkijkdag van 16.00 – 18.00 uur
zaterdag
21 november
peuterkijkdag van 10.00 – 12.00 uur
woensdag
25 november
woensdagsport : gymnastiekland voor het 1ste leerjaar
vergadering oudercomité om 20.00 uur (op school)
vrijdag
27 november
zwemmen
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