NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021
EVEN HALT HOUDEN …

Sterren brengen licht in ons hart.
Geef dat we het bewaren en doorgeven,
want licht brengt warmte en nieuw leven!
Een fijne adventstijd voor iedereen.

MEDEDELINGEN

1. Hij komt…
Ja, Sinterklaas en zwarte piet komen aanstaande donderdag 2/12 naar school!
De kleuters en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan op bezoek bij de Sint in
onze gymzaal. We doen dat natuurlijk coronaproof!
Zwarte piet en Sinterklaas beloofden ook de kinderen van L3, L4, L5 en L6 niet te vergeten.
Benieuwd wat ze in petto hebben voor hen…
2. Naschoolse activiteiten met derden werden geannuleerd
De naschoolse activiteiten werden geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.
Voorlopig is dit tot aan de kerstvakantie. We ontvangen wellicht nog richtlijnen voor de
periode daarna.
3. Oudercontacten@home
Voor de kerstvakantie wordt u uitgenodigd voor een digitaal oudercontact. Dit is
hét moment om in dialoog te gaan over de brede ontwikkeling van uw kind.
U ontvangt binnenkort de nodige info om dit oudercontact te reserveren.
De oudercontacten voor het kleuter en lagere school gaan door op dinsdag 21 december en
woensdag 22 december. In ons online boekingssysteem zal u kunnen zien op welke dagen en
tijdstippen de leerkracht van uw kind beschikbaar is.
Omwille van de gekende reden kan er dit jaar geen sfeervolle kerstborrel georganiseerd
worden. We kijken al uit naar volgend jaar.
4. Schorten
De levering van de schorten is een feit! Alle kinderen die nog een schort nodig
hebben, zullen die in de loop van de tweede week van december krijgen. Via de
schoolrekening wordt dit vereffend.
Ook worden schorten waarvan een drukknoop stuk is, opgehaald in de klas en gratis hersteld
door de firma.

5. Kerstvakantie
De kerstvakantie start op vrijdag 24 december vanaf 11.40 uur.
Er is geen opvang. De kinderen kunnen die middag niet eten op school.
Op maandag 10 januari ontvangen we gezond en wel iedereen terug op school.
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6. Wist je dat …
•
de advent begonnen is op 28 november? We tellen af naar Kerstmis.
•
onze lagere school ook dit jaar opnieuw deelneemt aan de
kangoeroewedstrijd? Deze gaat door op donderdag 17 maart 2022.
Hou de info rond de inschrijvingen die er aan komt, zeker goed in de gaten.
•
vanaf maandag 6 december het 6de leerjaar gaat zwemmen? We vertrekken om
13.00 uur stipt.
7. Laatkomers
Elke ochtend tellen we heel wat laatkomers. Vaak zijn dit steeds dezelfde
kinderen. Ze missen het warme onthaal in de klas en de dagstructuur. Bovendien
verstoort dit het klasgebeuren van alle kinderen die wel op tijd in de klas zijn.
Mogen we met aandrang vragen om tijdig thuis te vertrekken zodat uw kind, ondanks het
soms drukke verkeer, op tijd op school is? Op tijd op school zijn is echt héél belangrijk.
8. In het donker naar school? Ik val op!
Tijdens de donkerste maand van het jaar is het fluojasje extra belangrijk.
Mogen vragen om dit zeker goed op te volgen zodat elk kind, elke dag met een
fluojasje de school binnenstapt?

Even vooruitblikken …
Noteer deze data alvast in uw agenda:
maandag 10 januari
dinsdag 18 januari

P: instapdag
We heten de nieuwe peuters welkom!
L6A: medisch schooltoezicht ( 8:30 – 12:15 CLB Kortrijk)
L4-L5-L6: toneel “Le dîner” (schouwburg – Kortrijk)

donderdag 20 januari

Ouders L6: Webinar CLB: Op stap naar het secundair
(18:00 - 19:00 en 20:00 - 21:00)
L6B: medisch schooltoezicht ( 8:30 – 12:15 CLB Kortrijk)
Peuterinstuif voor de instappertjes op 1 februari
Ouders L6: Webinar CLB: OP stap naar het secundair
(18:00 - 19:00 en 20:00 - 21:00)

vrijdag 21 januari

L6A: infoles CLB: Op naar het secundair (8:30- 10:00)
L6B: infoles CLB: Op naar het secundair (10:30-11:45)

maandag 24 januari

Teamvergadering: geen studie, enkel opvang
Oudercomité (20:00 via teams)
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KALENDER DECEMBER
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Advent - week 1
L1B-L2B-L3B: zwemmen
SINTFEEST
L3 t.e.m.L6: Film Kinepolis – SING 2 (lunch meebrengen)
L5: proefwerkenplanning kerstproeven
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L1B-L2B-L3B: zwemmen
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P: peuterinstuif voor de instappertjes van 10/01
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K1-K2-K3: toneel “AiAiAi” ( 10:00 – 11:30 schouwburg Kortrijk)
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L6: zwemmen
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Advent - week 2
L2-L3-L4: proefwerkenplanning kerstproeven
L6: zwemmen
L1-L2-L3: toneel “Edward” (14:00-15:30 – schouwburg Kortrijk)
teamvergadering : geen studie, enkel opvang
L3-L5-L6: start proefwerken
L1A-L2A-L3A: zwemmen

L5-L6: start proefwerken

Advent - week 3
L1 t.e.m. L4: start proefwerken
L6: zwemmen

Advent - week 3
KL-L : oudercontact kerstrapport (avond)
L1A – L2A – L3A: zwemmen
KL-L : oudercontact kerstrapport (namiddag - avond)
L4A: workshop LEGO (Vives, 8:45 – 11:45)
L4B: workshop LEGO (Vives, 13:00 – 16:00)
start kerstvakantie om 11.40 uur
Er is geen opvang.
Kinderen kunnen niet op school eten die middag.
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JANUARI 2022
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Terug naar school!
Instapdag
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