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MAANDKALENDER
SEPTEMBER 2022
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START NIEUWE SCHOOLJAAR
-8u45 startviering: iedereen is welkom!
-zwemmen L2

- nm: meester Luc en juf Marina op bijscholing
- eerste keer studie
- infoavond K3, L1, L2 en L3
-nm: mevr. Sofie op bijscholing
-L3 tot L6 naar bib
- infoavond K1, K2, L4, L5 en L6
- zwemmen L2

- juf Melisa en juf Mieke (5de): vorming Studio Globo
- L4 op bosklassen tot en met vrijdag 16/09
- vm.:Mevr.Sofie, juf Caroline en juf Marina op bijscholing
- L4 op bosklassen
- vm.: L6 naar sportmarkt
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17 Za
18 Zo
19 Ma
20 Di
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22 Do
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- L4 op bosklassen
- strapdag
- zwemmen L2
- 20u kennismaking ouderraad

- jaarthema moment
- Juf Nele: vorming Studio Globo
- vm: Juf Marijke op bijscholing
- juf Evy op bijscholing
-fotograaf
- fotograaf
- zwemmen L2

- Juf Sofie: vorming Studio Globo

-Mevr. Sofie op bijscholing
- sportdag voor de lagere school
- vm: zorgintervisie juf Caroline DJ
- nm: zorgintervisie juf Marina

Goed om weten:
-De data van de infoavonden vinden jullie op de maandkalender.
De klasleerkracht deelt jullie tijdig mee om hoe laat jullie verwacht worden.
-Ook dit jaar doet de ouderraad en de MOS-werkgroep een actie om
gebruikte turn t-shirts in te zamelen en terug te verkopen.
De brief hiervoor krijg je deze week.
- Fietsers gaan altijd begeleid naar huis. Leerlingen die te voet gaan en
alleen naar huis mogen, vullen daarvoor een briefje in en krijgen een
speciaal pasje.
Mevrouw Sofie komt de eerste week langs in de klassen om te vragen wie
een pasje wenst.
- Elke donderdag is het fruitdag op school. We vragen jullie dan ook om
die dag enkel fruit mee te geven als tussendoortje.
Voor de eetzaal neem je een abonnement ofwel een 10 beurtenkaart.
Meer uitleg vind je op de brief die de eerste week wordt meegegeven.
-Ook dit jaar zal er terug studie zijn voor L2 tot L6. De eerste keer studie is
op 5 september. Meer uitleg vind je op de brief die de eerste week wordt
meegegeven.
-Jassen, mutsen, truien, brooddozen, drinkbussen, koekjesdozen … waarin
een naam staat, kunnen we bij verlies terugbezorgen aan de eigenaar. Naai
best naamlabeltjes in de kledij van je kind.
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- Mogen we jullie vragen om na het afzetten van je kleuter onmiddellijk te
vertrekken en niet te blijven staan aan de poort. Op die manier zorgen we
voor een veilige doorgang voor de fietsers en voetgangers.
-ouderraadnieuws:
-De ouderraad kocht 25 helmen aan voor de school. Als we met de kinderen
op uitstap gaan met de fiets kunnen de kinderen die zelf geen helm hebben,
er één ontlenen van de school. Bedankt!
-Op 16 september om 20u zijn alle ouders uitgenodigd om te komen
kennismaken met de ouderraad. Er zal uitleg gegeven worden wat een
ouderraad, wat zij doen en hoe de planning van dit jaar eruit ziet. Iedereen
welkom!

Zijn jullie klaar voor de start? Wij
hebben er alleszins veel zin in!
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