NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
EVEN HALT HOUDEN …

Verlangend naar iets uitkijken is mooi.
Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet
en dat is boeiender dan wat er al is.
Toon Hermans

MEDEDELINGEN
1.

Nieuws uit het team
Juf Ine is terug aan het werk sinds 26 november. Ze is aan de slag als zorgbegeleider kleuter en staat
elke donderdag in de bijenklas.
Juf Marie-Sophie Cnockaert verwacht haar tweede kindje. Hierdoor moest ze stoppen met werken. Juf
Hanne De Vos staat nu in de bijenklas.
Juf Elien Devos is sinds 26 november in bevallingsverlof. Ze wordt vervangen door juf Jennifer
Lagaisse.

2.

Pluimentijd
Een pluim voor Laurent (papa van Léonore en Raphaël) en zijn team om een handje toe
te steken bij het grootouderfeest.
Een pluim voor alle ouders die een handje toegestoken hebben voor, tijdens en na de
GLOW WALK. Een pluim ook voor alle wandelaars die aanwezig waren.
Een pluim voor alle kinderen die meededen aan de swimmathon op 20 november.
Goed gedaan!

3.

Oudercontacten
Voor de kerstvakantie wordt u uitgenodigd op het oudercontact.
Op donderdag 19 december zal de leerkracht het samen met u hebben over de evolutie van
uw kind. We hopen dan ook u te mogen verwelkomen. Binnenkort krijgt u een brief mee.
Mogen we u vragen het antwoordstrookje zo snel mogelijk terug mee te geven naar school?
Het definitieve uur deelt de leerkracht mee via het heen- en weerschriftje of de agenda van uw kind.

4.

Sfeervolle kerstborrel
Aansluitend op het oudercontact van 19 december nodigen het oudercomité en de school u graag uit
voor de jaarlijkse kerstborrel.
De school voorziet de avond van het oudercontact opvang. Als u naar het oudercontact gaat, vragen
we om uw kind eerst naar de opvang te brengen. Na het oudercontact kunt u uw kind terug ophalen
in de opvang om dan samen te genieten van de gezellige kerstborrel met lekkere wafels. Om de
oudercontacten rustig te laten verlopen en om veiligheidsredenen vragen we met aandrang om
kinderen die avond niet alleen door de schoolgebouwen te laten lopen. Kinderen die toch zonder
begeleiding rond lopen in de school, worden naar de opvang gestuurd.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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5.

Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdag 20 december vanaf 15.00 uur.
Die avond is er opvang tot 18.00 uur.
Op maandag 6 januari heten we iedereen terug welkom op school.

6.

Wist je dat …
• op reis gaan (en hierdoor lessen missen) geen wettelijke reden is voor uw kind om
afwezig te zijn op school?
• op maandag 27 januari 2020 het schoolbestuur een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert
voor alle leerkrachten en administratieve medewerkers van de scholengemeenschap. Die dag gaat
er geen studie door. Er is die avond wel opvang voor alle kinderen die na schooltijd op school
blijven. Alvast bedankt voor het begrip!
• je kunt inschrijven voor de typlessen? De kinderen van L4, L5 en L6 kregen een brief mee met de
nodige info. De brief kan je nalezen op onze website.
• je kunt inschrijven voor de 2de reeks muziekinitiatie op maandag? Dit staat open voor de kinderen
van K2 en K3. Inschrijven doe je via onze schoolwebsite. De eerste les van de tweede reeks start
op 13 januari.
• de kinderen op vrijdag 17 januari vrijaf hebben? Die dag staat er een studiedag gepland.
• er bij voldoende interesse een nieuwe reeks van JUNTOS start op vrijdag 24 januari? Deze keer
gaan er 5 workshop BMX door. Bij interesse zouden de lessen doorgaan vanaf vrijdag, 24 januari
na school voor de derde graad.

7.

Wil je ons een handje helpen om…
het binnen lekker warm te houden? In de gangen gaan kinderen ook aan
de slag tijdens de lessen. Daarom vragen we u, om samen met ons, de
buitendeuren dicht te doen. Bedankt!

8.

Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
maandag 6 januari

dinsdag 7 januari
donderdag 9 januari
maandag 13 januari

dinsdag 14 januari
donderdag 16 januari
vrijdag 17 januari
maandag 20 januari
dinsdag 21 januari
maandag 27 januari
dinsdag 28 januari

P: instapdag
Welkom aan de nieuwe peuters!
Driekoningen
L4-L5-L6: start typlessen (computerklas van 16:15-17:15)
Teamvergadering: geen studie, enkel opvang!
L4: medisch onderzoek op school
L6: Infoles door clb in verband met de overgang naar het
secundair
K2 en K3: eerste les reeks 2 muziekinitiatie
L4-L5-L6: typles (computerklas van 16:15-17:15)
vergadering oudercomité (leraarskamer om 20.00)
Pedagogische studiedag
 GEEN SCHOOL
L1B: medisch onderzoek op school
L4-L5-L6: typles (computerklas van 16:15-17:15)
nieuwjaarsbijeenkomst KBK voor medewerkers KBK
 Geen studie, enkel opvang!
ouders L6: infoavond overstap secundair (OC Marke, 19:3021:00)

L4-L5-L6: typles (computerklas van 16:15-17:15, LAATSTE
LES)
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KALENDER DECEMBER

1
2

zo
ma

Advent - week 1
L2, L3, L4 : proefwerkenplanning
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 – 17:15 in de vlinderklas)
L1 en L2: plankgastjes (16:15-17:15 in de gymzaal)

3

di

L1 en L2: opmaatjes (16:15-17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)

4

wo

L2, L4, L6: zwemmen
L5 en L6: Hockey (III Hofsteden)

5

do

6

vr

KL, L1, L2: Sint op school (8:40 – 12:00)
L3, L4, L5, L6: Sint film in Kinepolis (voormiddag)
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 - 17:15 in de gymzaal)
L5 en L6: start proefwerken

7
8
9

za
zo
ma

10

di

L1 en L2: opmaatjes (16:15-17:15 in de vlinderklas)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
Proefwerken lager
Laatste bibbeurt eerste trimester

11

wo

L2, L3 en L5: zwemmen
Proefwerken lager

12

do

L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 ) 17:15 in de gymzaal)
peuters: peuterinstuif (16:30 – 18:00) instappers 06/01 en 04/02
Proefwerken lager

13
14
15
16

vr
za
zo
ma

Proefwerken lager

17

di

L3A en L3B: sportklassen in de Lange Munte (8:25 – 15:50)
K2 en K3: rollebolle (16:15 – 17:15 in de gymzaal)
L1 en L2: opmaatjes (16:15-17:15 in de vlinderklas)

18

wo

L3A en L3B: sportklassen in de Lange Munte (8:25 – 11:45)

Advent - week 2
K2 en K3: muziekinitiatie (16:15 – 17:15 in de vlinderklas – LAATSTE LES REEKS 1)
L1 en L2: plankgastjes (16:15-17:15 in de gymzaal)
Proefwerken lager
Laatste bibbeurt eerste trimester

Advent - week 3
L3A en L3B: sportklassen in de Lange Munte (8:25 – 15.50)
L1 en L2: plankgastjes (16:15-17:15 in de gymzaal)
K2: Toneel ‘WOLK’ (14:00 – 15:30 in de Pluimstraat nr. 7)

L2, L4, L6: zwemmen
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19

do

L3A en L3B: sportklassen in de Lange Munte (8:25 – 15:50)
L1, L2 en L3: turnen en omnisport (16:15 ) 17:15 in de gymzaal)
kleuter en lager: oudercontact met kerstborrel (16:00 – 21:00)

20

vr

Kerstwandeling voor de kinderen door L4
start kerstvakantie om 15:00 uur

21
22
23

za
zo
ma

Advent - week 4
kerstvakantie

24

di

Kerstmis

25

wo

kerstvakantie

26

do

kerstvakantie

27

vr

kerstvakantie

29

za

kerstvakantie

39

zo

kerstvakantie

30

ma

kerstvakantie

31

di

kerstvakantie

JANUARI
1

wo

kerstvakantie

2

do

kerstvakantie

3

vr

kerstvakantie

4

za

kerstvakantie

5

zo

kerstvakantie

6

ma

Terug naar school!
Instapdag
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