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Coronamaatregelen
Vanuit het stadbestuur kregen we
bericht dat de mondmaskerplicht
aan de schoolpoort verplicht blijft
tot 15 januari.
We houden ons ook aan de eerdere
coronamaatregelen: regeling afzetten en afhalen van kinderen,
geen externen op school ...

Nieuws uit de leerlingenraad
De burgemeesters van de leerlingenraad zijn heel enthousiast gestart.
Ze hebben al 2 vergaderingen achter
de rug.
Ze popelen om de verkleeddag te organiseren. Ook de inrichting en organisatie van de speelplaats zet aan tot
nadenken.

Tijdens de advent zetten we ons in voor
de mensen in de naaste omgeving.
Dit jaar is het thema: ‘Sleutelen aan een
warme thuis.’

Sint editie

Door Corona kunnen we geen soep op de
stoep verkopen of mensen uitnodigen. Dit
vinden we heel jammer. Daarom hebben
we gekozen om verschillende activiteiten
en lessen in de klassen te geven. De bedoeling is om de kinderen te sensibiliseren over armoede in de gezinnen dicht bij
ons.

We noteerden op sleutels wat voor ons
een warme thuis is. Die sleutels hangen
uit in de gangen op school.

Op 4 december kregen we hoog bezoek
van de Sint. We konden niet anders dan
op deze vrijdag eens niet de muziek van
een klas te laten horen, maar wel de
mooie liedjes van Sinterklaas.
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Bij de start van de voorleesweek verscheen er een
filmpje in de mailbox van de klas. De juffen en meesters werden uitgenodigd om veel voor te lezen in de
klas of op een bijzondere plaats.
En dat werd gedaan … De boeken waren in één week
tijd niet uit. Dus ging het voorlezen nog een tijdje
door.
Nu is het aan elk van ons om ook héél veel te lezen.
Ook jij mag voorlezen … want lezen is zó leuk!

De covidpandemie is nog niet voorbij. Wat zal het zijn na de kerstvakantie? We horen
dat alles verder zal doorgaan zoals nu. Toch geven we preventief enkele werkschriften
mee met de leerlingen vlak voor de kerstvakantie.

We stellen vast dat er veel kinderen kerstkaartjes meebrengen naar school om uit
te delen in de klas.
Op zich is dat heel leuk en mooi, maar er is echter één kanttekening: het is niet
leuk voor de kinderen die geen kaartje krijgen.
Daarom hebben wij op school volgende afspraak: kaartjes kunnen op school uitgedeeld worden als het voor de hele klas is. Zo sluiten
we niemand uit. Gelieve daar rekening mee te
houden.

Praktisch:
U hoeft de namen niet op de omslag te schrijven.
Indien er niet voor elk kind een kaartje is, worden
de kaartjes terug meegegeven naar huis.

Dank voor uw begrip en medewerking.
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…


de containers weg zijn? Ze werden opgehaald door grote kranen. Dat was spectaculair om te zien.



na de kerstvakantie juf An Vermeersch
haar job in de zorg terug opneemt en niet
langer toezicht houdt in Gravenbos? Van
harte bedankt juf An voor de fijne samenwerking!



juf An wordt vervangen door juf Tamara?
Van harte welkom!



de sanitaire blokken nu zo goed als allemaal klaar zijn?



er veel mooie foto’s en filmpjes van de

Kerstvakantie tot 4 januari
Kerstmis

de koekjesverkoop een mega-groot succes was? Bedankt iedereen!






de opbrengst daarvan zal gebruikt worden
om een stiltezone aan te leggen?
de oudercontacten allemaal online verlie-

DEC

Instap nieuwe peuters
Oudercontact kleuter deel 1
Pedagogische studiedag: vrijaf
Oudercontact kleuter deel 2



Beloningsdag fluoactie
Dag van de directeur
Instapdag kleuters

pen? Ondanks enkele technische haperingen overheerste toch een positief gevoel.
Het doet zo goed om elkaar te zien tijdens
het praten.

Dikke truiendag

je blogberichten van vorige schooljaren

Krokusvakantie tot 21 februari

kan bekijken via de knop ‘archief’ op onze
website?

DEC
25

klassen op de website staan?



21

Verkleeddag leerlingenraad

4
JAN
19
JAN

20
JAN
21
JAN
29
JAN
31
JAN
1
FEB

9
FEB
12
FEB
15
FEB

alle nieuwsbrieven ook digitaal te raadplegen zijn via de website?
het CLB open is in de kerstvakantie. Ze
zijn tijdens de openingsuren bereikbaar
op maandag 21 december, dinsdag 22 december en woensdag 23 december. U belt
best op voorhand om samen te bekijken
op welke manier een gesprek kan plaatsvinden. De mogelijkheden zijn: een telefonisch gesprek, een fysieke afspraak op
het centrum (met de nodige veiligheidsmaatregelen) of een video meet.
Tel CLB: 059 50 68 01.

Noteer deze data meteen in je agenda!
Meer info op onze website!
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