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FEBRUARI 2021
Beste ouders,
Beste grootouders,

Het einde van de eerste semester is in zicht. Januari was een lastige maand,
de winterprik hebben we echter nog niet achter de rug denk ik. En het einde
van Corona zie ik ook nog niet echt … De dagen beginnen wel al te lengen en
brengen ons dichter en dichter bij de lente van 2021.
Meegenieten van carnaval samen met onze kinderen zit er dit jaar niet in. Maar
we maken er wel met onze kinderen een knotsgekke week van.
Maandag wordt ‘gekke schoenendag’, dinsdag ‘gekke kousen en broeken’, op
woensdag gaan we voor ‘gekke brillen dag’, donderdag wordt het ‘gekke
hoeden, haren of pruiken’. Op vrijdag hebben we de stapelgekke verkleeddag
als apotheose van de week. Duik maar diep in de verkleedkoffer thuis. We
doen allemaal mee!
Zoals vorig jaar worden in de komende maanden door alle scholen attesten
uitgereikt aan de ouders als bewijs van betaling van opvang voor hun kind
tijdens het jaar 2020.
Op het attest zal het bedrag staan dat men de school betaalde voor
middagtoezicht, morgen- en avondopvang, opvang-namiddagen en
schooleigen kampen.
Dit kan dan bij de belastingaangifte gevoegd worden.
Het fiscaal attest wordt pas meegegeven indien u alle rekeningen van 2020
betaald hebt.
Het oudercontact voor al onze kinderen, kleuter en lager, gaat door via MEET
of telefonisch. De juffen geven zelf de uitnodigingen door.
De pannenkoekenslag was een super groot succes. 850 pakjes pannenkoeken
werden verkocht. We zijn jullie allemaal heel dankbaar.
Op 4 februari wordt er geleverd en kunnen we starten met het sorteren van de
pakjes. Op 5 februari staat het afhalen ingepland.
Geven jullie een extra zakje mee naar school aan de kinderen?
Het vakantiekamp tijdens de krokusvakantie thema “De bijtjes” is helemaal
volzet. Een week lang gaan we bewegen, vliegen, springen, dansen, zingen
en spelen met kleur. Ook proeven we van zelfgemaakte honing-marsepein.
De inschrijvingen voor de paasvakantie lopen al vlot binnen. Denk eraan dat
inschrijven enkel nog digitaal kan.
Week 1 paasvakantie: https://forms.gle/zB4YyNppfy1j91Eo7
Week 2 paasvakantie: https://forms.gle/NKt5WNL7UGdLGWbq5
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Zomervakantie:
1-2 juli: https://forms.gle/TZeKAWAz848h2xBj6
5-9 juli: https://forms.gle/kAJyJYF6yaha4b7EA
16-20 augustus: https://forms.gle/jYpDevnhF7LWHo5MA
Alle klassen starten met het vastenproject:
Delen doet goed
Congolese boeren delen de zorg voor gezin en milieu.
We volgen het verhaal van de 12-jarige Christopher en de 5-jarige Jeanne in
Congo.
Doorheen de verhalen leren onze kinderen dat samen delen sterker maakt.
In de klassen zal er een spaardoosje zijn, vrijdag 2 april kunnen de kinderen
deelnemen aan een solidariteitsmaal. (soep met boterhammen voor de prijs
van een middagmaal)
De koffiestop valt dit jaar letterlijk in het water.
Met de derde graad zijn de juffen op zoek naar een haalbaar alternatief, iets
meer naar het einde van het schooljaar toe. Jullie horen nog van hen!
Ma 1 februari
1 - 12 februari
Vr 5 februari
8-12 februari
Ma 8 februari
Di 9 februari
Vr 12 februari
13-21 februari
Ma 22 februari
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