aflevering 7
maandag 30 november 2020
Huidige situatie: code oranje
Lieve kinderen
Lieve ouders
Zoals jullie weten is ons land getroffen door corona.
Met pijn in het hart zullen we dit jaar niet op bezoek kunnen
komen in jullie school. Maar niet getreurd.
Mijn ‘computerpieten’ en mijn ‘filmpieten’ zijn op zoek naar een leuke oplossing
zodat ik jullie toch kan toespreken. Hoe we dat gaan doen, blijf nog een
verrassing!
Kookpiet is al bezig met lekkere dingen klaar te maken en de inpakpieten hebben
de pakjes reeds ingepakt. Binnenkort gaan we op pad om alles uit te delen.
’s Nachts, natuurlijk, wanneer jullie allemaal slapen.
Vrijdag 4 december vieren jullie het sinterklaasfeest. Geniet er allemaal van.
Hopelijk zien we elkaar volgend schooljaar terug in jullie prachtige school en
kunnen we genieten van de swingende dansjes en mooie liedjes.
Vele groetjes
De Sint en alle Pieten.

Inschrijvingen broers/zussen en kinderen personeel
Voorrangsperiode van 4 januari (8u) tot en met 15 januari (16u) 2021.
Indien u een broer/zus wenst in te schrijven, neemt u contact op met Kim Thiry.
Belangrijk!
• Na 15 januari is er geen voorrang meer voor broers, zussen of kinderen van personeel.
• Broers en zussen, geboren in 2019, worden ook ingeschreven.
Ook als uw kind pas naar school gaat vanaf 1 september 2022.
Tekenfund: LAATSTE DAG!!!
Voor de herfstvakantie kreeg u via de boekentas de
verkoopfolder van het kunstwerk van uw
zoon/dochter mee. Heel wat leerlingen bezochten
reeds hun eigen website met webwinkel en dit
zorgt al voor een mooie bijdrage voor
speelmateriaal voor onze speelplaats en boeken
voor de schoolbib.
Indien u nog niet ging kijken op de website van uw kind, doe dit dan zeker tegen 29/11/2020.
Zelfs zonder aankoop wordt uw kind beloond met een leuke wenskaart met zijn/haar eigen
kunstwerk erop.

Uitstappen: alternatieven bij code oranje
- Deel 2 en deel 3 van het voetgangersexamen voor L4 gaan door op woensdag 2
december en maandag 7 december.
- De filmworkshop ‘click & play’ voor de leerlingen van L1 en L2 gaat in de klas
door op donderdag 3/12.
Fietsexamen
Op het einde van het zesde leerjaar organiseren wij “Het Grote Fietsexamen”.
Dit is een praktijkexamen met de fiets waarin we testen of je
zoon of dochter klaar is om veilig en zelfstandig in het verkeer te
fietsen.
Nu, zover zijn we nog niet maar het is wel belangrijk om ons goed
voor te bereiden op het fietsexamen. U kan als ouder uw
steentje bijdragen door geregeld met uw kind te fietsen zodat hij/zij de vaardigheden snel onder
de knie heeft.
Voor meer info kunt u terecht op deze websites: www.grotefietsexamen.be en
www.verkeersouders.be
Bewegingstuin
Omdat een aantal sportactiviteiten door code oranje geschrapt werden, zal er in onze turnzaal
van 9 tot 16 december een bewegingstuin opgezet worden. De bewegingstuin is een verrassend
en uitdagend bewegingsparcours voor groot en klein. Op een speelse manier worden alle
kinderen gestimuleerd om verschillende bewegingsvaardigheden te ontwikkelen.
De sportdag van de lagere- en kleuterschool wordt hieraan gekoppeld.

-

-

Oudercontact: door de extra week herfstvakantie wordt het oudercontact van
januari met 1 week opgeschoven. De contacten vinden dus plaats op dinsdag
19 en donderdag 21 januari. In code oranje gaan de OC via Smartschool live
door. Meer info later.
De naschoolse activiteiten blijven momenteel tot de krokusvakantie
opgeschort. De leerklassen blijven WEL doorgaan.
Oudercomité: de vergadering van maandag 14/12 wordt verplaatst naar
maandag 18/1.
GEEN wieltjesdagen in code oranje.

Online oudercafé
Op donderdag 10 december organiseert de Brede School een online oudercafé.
Van 9u tot 10u gaan we in gesprek met elkaar om ervaringen te delen, opvoedingsvragen te
stellen en tips met elkaar uit te wisselen. In deze gekke tijden is het belangrijk om in gesprek te
blijven gaan met elkaar.
Bram, opvoedingscoach van Hopon, zal ons daarbij begeleiden (in NL, FR en EN).
Schrijf je in door een berichtje te sturen naar Brede School coördinator, Eline Leonard via
smartschool. Daarna ontvang je een link en meer info. Tot dan!

