NIEUWSBRIEF 13 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 14/12/2020 : ZWEMMEN voor 4-5-6
Di. 15/12/2020

: Onthaalmoment nieuwe kleuters

Wo. 16/12/2020 : FRUITDAG
Do. 17/12/2020 : Fluodag
Vr. 18/12/2020

: Laatste schooldag voor de kerstvakantie - Kerstfeestjes

DANK JE WEL SINT EN PIETEN + OUDERRAAD
Vorige week vrijdag hadden we hoog bezoek in onze school: Sinterklaas en zijn Pieten!
Op een veilige manier konden alle kinderen per klas hen een bezoekje brengen.
De Sint had voor iedereen een fijn woordje klaar, iets lekkers en een mooi cadeau voor de klas.
Het was een S C H I T T E R E N D E dag voor iedereen.
Dank je wel aan de goedheilig man en zijn helpers!
Dank je wel aan de ouderraad voor de prachtige ondersteuning!

DONDERDAG 17/12 IS FLUODAG
Gezien worden in het verkeer tijdens deze donkere dagen is soms van levensbelang. Net
daarom doen we jaarlijks mee aan de actie "Helm op, fluo top". We merken dat heel wat
kinderen consequent een fluohesje dragen. Maar het zou fijn zijn, dat we ALLE kinderen
kunnen overtuigen om fluo(hesje) en/of reflecterende materialen zouden dragen. Daarom
organiseren we op donderdag 17/12 onze FLUO-dag. Die dag mogen de kinderen lekker gek
met fluo aan de slag. Hoe meer je opvalt, hoe beter! Onze verkeersfiguren Flu en Jo gaan langs
in de kleuterklassen. In de lagere school zal men ook extra aandacht besteden aan het dragen
van fluo en/of reflecterende materialen.
Het zou helemaal fantastisch zijn als ook ouders (extra) fluo dragen op die dag. Laat je gerust
eens gaan!

LAATSTE SCHOOLDAG VOOR DE KERSTVAKANTIE
Vrijdag 18 december is het een volledige schooldag voor alle leerplichtige kinderen.
In de ochtend wordt er gewerkt rond de kerstgedachte. In de namiddag organiseert elke klas
een eigen kerstfeestje. Dat wil uw kind toch niet missen? Samen werken, samen spelen, samen
vieren.... ook een doelstelling die we willen nastreven.

Zoals reeds in onze vorige nieuwsbrief gemeld, zal de kerstman dit jaar zorgen voor een hapje/drankje
en voor cadeautjes voor elk kind.
De school zal het grootste deel van dit volledige pretpakket betalen. Wij vragen aan de ouders een
kleine bijdrage van € 1,5/kind. Dit zal vermeld worden op de volgende schoolrekening.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS
Als school willen we ons beleid regelmatig evalueren en bijsturen. Ook uw mening als ouder
telt hierbij. Daarom nodigen we u uit om een “tevredenheidsonderzoek” in te vullen. U kan bij
elke vraag nog bijkomende opmerkingen of suggesties noteren. Hoe meer ontvangen
antwoorden, hoe meer representatief en bruikbaar de resultaten zijn voor ons als school. U kan
de vragenlijst nog invullen tot en met dinsdag 15 december via onderstaande link.
Alvast dank !
https://www.survio.com/survey/d/S7V9Y5D5T7Q6X8K3R

SCHOOLBUSABONNEMENTEN EN KAARTEN
Niet vergeten! Na de kerstvakantie is het een nieuwe maand maar ook een nieuw trimester.
Zorg dat ze in orde zijn met hun abonnementen/kaarten.
Kun je als ouder niet op school geraken om nieuwe abonnementen/kaarten aan te schaffen?
Vraag dan aan de busbegeleidster Hild of zij dit voor jou in orde wil maken op het kantoor van
de school.

ACTIVITEIT KAJOTTERS
Op zondag 20/12 organiseren de kajotters een activiteit : Schaatsen
Kajotters worden verwacht om 12.00u in het lokaal. Het einde is voorzien om 17.00u

