NIEUWSBRIEF 15 - Schooljaar 2020-2021
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA

Ma. 11/01/2021 : ZWEMMEN voor 4+5+6
Di. 12/01/2021

: geen bijzondere activiteiten

Wo. 13/01/2021 : FRUITDAG : DE SCHOOL ZORGT VOOR FRUIT - Pantoffeldag
Do. 14/01/2021 : geen bijzondere activiteiten
Vr. 15/01/2021

: sport- en spelnamiddag

...voor jullie lieve mensen !!!

PANTOFFELDAG
Op woensdag 13 januari is het in de lagere school pantoffeldag! Alle leerlingen
van de lagere school
mogen die dag pantoffels meebrengen om in de klas aan te doen. Dit is een
voorstel dat gegroeid is vanuit de leerlingenraad. We maken die dag het een
beetje knusser in de klas.

SPORT- EN SPELNAMIDDAG
Vrijdag 15 januari organiseren we binnen ons jaarthema een nieuwe sport- en
spelnamiddag voor de kinderen van de lagere school. Voor zover het weer het
toelaat zullen de klassen die namiddag buiten gaan bewegen met sport en spel.
Het is wellicht zinvol en praktisch om die dag wat sportkledij of kledij waarin de
kinderen zich makkelijk kunnen bewegen te voorzien.

TE ONTHOUDEN IN HET 2DE TRIMESTER
28/1 = Onthaalmoment nieuwe kleuters
15/2 - 19/2 = Carnavalvakantie
3/3 = Pedagogische studiedag (vrij voor kinderen)
15/3 = Facultatieve verlofdag (vrij voor iedereen)
30/3 = Onthaalmoment nieuwe kleuters
5/4 - 16/4 = Paasvakantie

ACTIVITEIT KAJ POPPEL

Op zondag 17/1/2021 organiseert de KAJ Poppel een activiteit : Kooknamiddag
De leden worden verwacht om 14.00u in het lokaal. Het einde is voorzien om
17.00u
!!! KAJ POPPEL IS EEN JEUGDVERENIGING enkel VOOR JONGENS VAN 6 TOT 12 JAAR !!!

Deze week ontving elk gezin een flyer van de buitenschoolse kinderopvang
Ferm met info over de Krokusvakantie.

Een berichtje van het kriebelteam!
Gezien de huidige maatregelen hebben we niet kunnen kriebelen zoals jullie van ons
gewend zijn.
Doch -ondanks de 1.5m maatschappij- blijft er een kans dat je kind luizen krijgt .
Daarom een warme oproep om je kind regelmatig te controleren.
Weet je niet goed hoe je daar aan moet beginnen verwijzen we u graag door naar de
site van het CLB.
http://www.vrijclb.be/thema/luizen
Mocht je luizen en of neten vinden gelieve dit dan aan ons te melden via de
leerkracht of het secretariaat.
Wij streven naar een luizenvrij 2021!
De beste wensen namens Katrien, Anniek (verantwoordelijke) en gans het
kriebelteam

