JANUARI 2022
maandag

Week A
10-01 t.e.m.
14-01

dinsdag

BIB 5de lj + Beren + Kikkers
BIB 4B
Zwemmen 6B

woensdag

donderdag

vrijdag

weekend

Oog voor Lekkers:
Appel Magic Star
dank aan de schilouders!
BIB 6de lj
BIB Panda’s + Giraffen
Zwemmen 5A-5B-6A

Week B
17-01 t.e.m.
21-01

Week A
24-01 t.e.m.
28-01

Bezoek VIA 6de lj (onder
voorbehoud)

Zwemmen 1A-1B-4A-4B

Aardgat voorstelling 5de lj
en 6de lj
Zwemmen 6B

CC De Kruisboog:
3de en 4de lj
Zwemmen 2A-2B-3A

Oog voor Lekkers:
Snoeptomaten
dank aan de schilouders!
Zwemmen 3B
Fotograaf voor
Panda’s + Giraffen + 5de lj
(klasfoto, individuele foto
+ broers/zussen)

KIVA op school

WINTERRAPPORT
CC De Kruisboog:
Beren + Kikkers + Giraffen
+ Panda’s

Oog voor Lekkers:
Peer Doyenné
dank aan de schilouders!

Oudercontact 1ste tot
5de lj (doodle invullen
tegen 21-01 zie GIMME)

Zwemmen 5A-5B-6A

Zwemmen 2A-2B-3A
Week B
31-01 t.e.m.
04-02

Zwemmen 1A-1B-4A-4B

Oudercontact
Kleuterschool (doodle
invullen tegen 28-01 zie
GIMME)

Oog voor Lekkers:
Appel Braeburn
dank aan de schilouders!

Zwemmen 3B

KIVA op school

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

KLAVERTJE VIER
Samen voor Verkeer : Motor uit voor een frisse snuit. Denk aan onze gezonde lucht!
Samen voor Gezond : Een goede handhygiëne en goede ventilatie blijven onze grootste zorg.
Samen voor Milieu : Het afval sorteren wij op school. Jullie toch ook?
Samen voor KIVA : Geen gepest in onze klas! We leren pestgedrag te herkennen zowel fysiek als online. We leren hoe we hiermee kunnen omgaan als klas.
Samen leren leren : Ik lees de opdracht grondig. We leren kinderen nadenken over een vraag, een opdracht,…

KORTE MEDEDELINGEN
•

Geen warme maaltijden in de week van 10 januari (zie GIMME-bericht)

•

De Corona-maatregelen blijven dezelfde:
o

Mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 6j (voorzie er telkens 2 of een pakje in de boekentas)

o

Handhygiëne en ventilatie blijven topprioriteit binnen de school

o

Ouders houden afstand aan de schoolpoort en bij het afhalen van de kinderen (vermijd crowding)

o

Enkel indien je een afspraak hebt, kan je het schoolgebouw betreden (langs de voordeur)

o

Leerjaarbubbels blijven behouden. Binnen de schoolgebouwen worden verschillende leerjaren niet gemengd

•

Zwemmen, toneel, bib en ééndaagse uitstappen kunnen doorgaan. Wel steeds met mondmasker.

•

Oudercontacten gaan digitaal door. Jullie krijgen binnenkort van de klasleerkracht een GIMME bericht om jouw moment voor het oudercontact te kiezen via een doodle.
o

Oudercontact voor het 1ste lj t.e.m 5de lj = week van 24 januari → Inschrijving tegen vrijdag 21 januari

o

Oudercontact voor de kleuterschool = week van 1 februari → Inschrijving tegen vrijdag 28 januari

o

Oudercontact voor het 6de leerjaar (BASO-fiche) = dinsdag 15 februari → Inschrijving tegen vrijdag 11 februari

