NIEUWSBRIEF 7 - Schooljaar 2021-2022
School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992

JAARTHEMA :

Ma. 18/10/2021 :ZWEMMEN VOOR 2de +3de leerjaar
Di. 19/10/2021 : ZWEMMEN voor 3de KK
Wo.20/10/2021 : FRUITDAG - start Typles Dactyplus
Do. 21/10/2021 : Kleuterschool gaat naar de Hooiberg - culturele
voorstelling voor 3de+4de lj
Vr. 22/10/2021 : ZWEMMEN voor 1ste leerjaar

ALLE KLEUTERS GAAN NAAR DE HOOIBERG
Op donderdag 21 oktober gaan alle kleuters een hele dag naar
speelboerderij de Hooiberg. Ze zijn terug om 15.35u.
Wat aandoen? Speelkleding en makkelijke schoenen
Wat meebrengen? NIETS! De kleuters eten daar frietjes. Drinken en een
koek is ook voorzien.

CORONANIEUWS OP ONZE SCHOOL
De leerlingen van het 5de lj kwamen deze week in contact met een
leerkracht die positief testte op corona. Na contact met CLB werd beslist
om de ganse klas op donderdag in quarantaine te plaatsen, omdat ze door
CLB ingeschat werden als hoogriciso-contacten. Dat betekende dat de
kinderen een PCR-test moesten laten afnemen. Indien het testresultaat
negatief konden de kinderen terug naar de klas en school komen.
Zowel school als ouders hebben de voorbije dagen gemerkt dat de huidige
regels vrij streng en strikt toegepast worden door CLB en de cel
contacttracing van de overheid.

GEEN MEDIAAN MEER OP TOETSEN
Eind oktober ontvangen alle kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar.
Ondertussen worden door de leerkrachten evaluaties en toetsen gedaan om
een zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen.
Al enkele jaren wordt de mediaan niet meer genoteerd op het rapport. Met het
team van de lagere school werd afgesproken om vanaf heden ook op toetsen
geen mediaan meer te vermelden.
Via een infobrief verspreid via Gimme eerder deze week werden alle ouders van
kinderen in de lagere school hiervan op de hoogte gebracht en aan hen de
beslissing verder toegelicht.

Halllooooo ben jij klaar voor de Bingoooo!!!

Wij alleszins wel ! We zien jullie graag verschijnen op zaterdagavond in de
gemeentezaal van Poppel ( dorp 30) . De deuren openen om 18.30 zodat
we om 19 u kunnen beginnen. Handig is dat je een stift meebrengt en je
goed humeur, dan zorgen wij voor een spetterende avond!

Tot de 23ste
Groetjes het Bingoteam

AANPASSINGEN/AANVULLINGEN IN DE AGENDA!!!

*GROOTOUDER - OUDERFEEST TER INFO
Het grootouder- en ouderfeest op 19 november zal niet plaatsvinden in de
gekende vorm. We vinden het nog te vroeg om zoveel grootouders en
ouders samen te brengen in een zaal. Samen met de werkgroep van de
ouderraad werken met momenteel aan een leuk alternatief "digitaal"
grootouders en oudersfeest.
*SINTERKLAAS OP SCHOOL
De Sint komt NIET op vrijdag 3/12 op onze school, maar WEL op
donderdag 2/12.
*VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE
Het Vormsel gaat door op 28 mei. Meer info volgt.
De Eerste Communie gaat door op 22 mei. Meer info volgt.

HEIDEBEIEKENS NIEUWS
Vrijdagavond 15/10 muziekavond voor alle Heidebiekens van 18.30u tot
21.00u in het lokaal.
Tot vanavond!!!

Groetjes,
De leiding

MEDEDELINGEN VANUIT DE GEMEENTE/BIB
- Workshops voor de kinderen tijdens de herfstvakantie
Info en inschrijving zie onderstaande link
https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/573c5db5-0a3abc8a-0744-af59d694c113/flyer_herfstvakantie.pdf

- Jubileum Bib Ravels
Er zijn allerlei toffe optredens gepland. Klik op onderstaande link voor
meer info.
https://mcusercontent.com/8c065ff49190e384e16c147b3/files/404fdc09-f298c650-af8f-6bdf82371d74/Affiche_Jubileumweekend.pdf

NOG EEN MAANDJE EN DAN IS HET ZOVER!
ZONDAG 14 NOVEMBER : HERFSTACTIVITEIT VOOR HET
HELE GEZIN.
Ieder gezin ontvangt vandaag een uitnodiging.
Volgende week ontvangt ieder kind een kleurplaat. Deze
kleurplaat mogen ze in de klas inkleuren en daarna mee naar
huis nemen. Thuis kan deze voor de raam worden gehangen
zodat we op een mooie manier reclame kunnen maken voor onze
wandelingen MAAR alle kinderen maken zo ook kans op een leuk
prijsje. Meer info op de achterkant van de kleurplaat.

