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Het schooljaar is ondanks alles goed gestart…
Het nieuwe schooljaar is nu definitief uit de startblokken geschoten.
Op de Facebook-pagina van de leerkrachten, vindt u geregeld foto’s en tekstjes over activiteiten
en uitstappen van de leerlingen. Smartschool wordt gebruikt als het officiële kanaal tussen ouders
en leerkrachten/directie. Dit kadert helemaal binnen het communicatiebeleid van de school,
waarbij we de ouders op de hoogte willen houden van wat er reilt en zeilt binnen de basisschool
Papageno.
Opening schoolmoestuin
Maandag 14 september is er de feestelijke opening van onze schoolmoestuin!
Hierbij krijgen alle klassen de kans om de moestuin te ontdekken.
Elke klas krijgt een eigen plekje in de tuin om plantjes te zaaien en is hiervoor
het hele jaar verantwoordelijk. Op verschillende momenten doorheen het
schooljaar zal er, via Smartschool, een krantje met al onze belevenissen
worden doorgestuurd.
Week van de mobiliteit van 21 tot 25 september
Als uw kind op een milieuvriendelijke manier naar school komt (fiets, step,..)
verdient hij/zij een stempel.
De school kocht een verkeerskoffer aan waardoor we een
hindernissenparcours kunnen aanleggen op onze speelplaats.
De leerkrachten brengen elke morgen een sketch over het veilig oversteken,
dragen van een fluohesje,…
We sluiten de verkeersweek af op het liedje van de Strapdag.
Het lied kan u beluisteren via deze link
https://www.youtube.com/watch?v=PifOwyIBuzU&ab_channel=HetOctopusplan
Breng jullie fiets mee op…
donderdag 24/09: lagere school
dinsdag 22/9 : kleuterschool
Gelieve de fietsen ’s avonds terug mee naar huis te nemen.

Op tijd gaan slapen…
Het is heel belangrijk dat uw kind op tijd gaat slapen! We merken nog te
vaak dat kinderen moe naar school komen en zich dan ook moeilijk kunnen
concentreren in de klas. Alvast dank om hieraan extra aandacht te besteden.

Schoolraad
Begin oktober 2020 start de procedure voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad met
mandaat vanaf 1 april 2021. Het mandaat loopt 4 jaar.
Indien u zich, als ouder, kandidaat wenst te stellen, stuurt u een mail naar info@bspapageno.be
Er zijn 3 ouders nodig om de school te vertegenwoordigen.
Wafelverkoop
De wafelverkoop loopt van 5 tot en met 16 oktober. De levering van de wafels wordt voorzien in
de week van 26 oktober.
Ouders die vorig schooljaar reeds wafels bestelden, krijgen deze dus ook in de week van 26/10.
Theater Zuidervis komt opnieuw naar onze school!
Dinsdag 22 september is er een theatervoorstelling voor al
onze kinderen. Van de maximumfactuur wordt 3 euro per kind
afgenomen.
De voorstellingen zijn:
K1 K2 Wannes en Wilder visuele versie
K3L1L2 Verbale versie Wannes en Wilder
L3L4L5L6 Wolkenhemel

Inzameling gebruikte batterijen
Onze school doet nog steeds mee aan de
inzameling van gebruikte batterijen.
Breng uw gebruikte batterijen, in een zak, mee
naar school. Dank voor uw medewerking.
Weetjes
- Katholieke godsdienst: aangezien er tot op heden niemand gevonden werd om de lessen
katholieke godsdienst te geven, zal juf Christine haar pensioen onderbreken en vanaf
vrijdag 2 oktober de uren opnieuw presteren.
Overzicht vrije plaatsen leerklassen
De leerklassen starten op donderdag 1 oktober.
DINSDAG
- Mediaklas:
• L1L2L3 3 vrije plaatsen
- Stilteklas:
• L3L4L5L6 16 vrije plaatsen
- Leesklas:
• lagere school 17 vrije plaatsen
DONDERDAG
- Mediaklas:
• L4L5L6 8 vrije plaatsen
- Stilteklas:
• L3L4L5L6 18 vrije plaatsen
- Leesklas:
• lagere school 16 vrije plaatsen
INSCHRIJVEN KAN NOG TOT WOENSDAG 23 SEPTEMBER

Donderdag 17 SEPTEMBER = wieltjesdag LAGERE SCHOOL
Iedereen mag dan een fiets, skateboard, skeelers, ... meebrengen om
tijdens iedere speeltijd te "rollen".
Wieltjesdag = veel (rij)plezier!

