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Beste wensen voor 2019
Hierbij willen we onze beste wensen overbrengen voor 2019. We wensen jullie veel
plezier met wat goed gaat en een hele dosis relativeringsvermogen voor wat minder
gaat.
Meester Geert, meester Wouter en juf Lindsey
Meester Geert zal de volgende weken een tijdje afwezig zijn. Meester Wouter neemt
de honneurs waar en juf Lindsey (nieuw) vervangt intussen meester Wouter.
Onkostennota mutualiteiten
De kinderen, die meegingen op stadsklas, krijgen een onkostennota mee voor de
meerdaagse uitstap. Hiermee kan je een tegemoetkoming vragen bij je mutualiteit.
Weekopdrachten
Deze week was de weekopdracht "doe de klik". Verwarming uitzetten als je het lokaal
verlaat, deuren sluiten, lichten doven..... Kortom zuinig omgaan met energie is de
boodschap. Volgende week gaan we "recht op ons doel" af. Dat betekent dat we
telkens met een focus werken (bvb netjes werken, weinig fouten maken of leuk
samenwerken), waarbij de kinderen achteraf zelf bepalen of ze hun doel al of niet
bereikten.
Juf Joke en juf Leonie
Juf Joke (6de leerjaar) is ondertussen bevallen van een flinke dochter : Mare.
Proficiat, Joke en Jasper. Juf Joke wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen
door juf Leonie.
Digitale borden bij meester Cies, meester Stijn en meester Wouter
Ook de laatste klassen kregen ondertussen een digitaal bord. Hierdoor hangt er in
elke klas (behalve bij de kleinste kleuters) een digitaal bord. Een meerwaarde voor
de school.
Bib voor midden lager op vrij 18/01
Op vrij 18 jan trekt het midden lager naar de bib met de lijnbus. De kinderen, die
naar huis gaan eten, worden al om 12.40 in de school verwacht.
Schoolfeest op 16 feb: save the date
Het duurt wel nog even, maar willen jullie nu al uitnodigen op het jaarlijks schoolfeest
met 2 voorstellingen: om 15.30 om 18.00. Het is de bedoeling dat je kind op beide
voorstellingen meedoet. Tussen de voorstellingen voorzien we opvang.
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