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Communicatie in coronatijden
We vinden het heel belangrijk om duidelijk en tijdig te communiceren, al is dit oa door
late beslissingen van de overheid ivm coronamaatregelen niet altijd evident. We
vragen dan ook begrip als de communicatie soms wat later dan gewenst doorkomt.
Start schooljaar
We zijn heel blij relatief normaal te kunnen starten. De opstart verliep dan ook vlot.
We wensen jullie kinderen een fantastisch schooljaar toe.
Fruitproject : vanaf di 8 okt
Hoewel het fruitproject (met subsidies) pas in oktober van start gaat en eindigt in
mei, kiezen we er als school voor fruit aan te bieden vanaf sept tot eind juni
(bijkomende onkosten worden gedragen door de school). We bieden elke week een
stuk fruit aan op diNM voor de prijs van 8 euro, die je vindt op de schoolrekening van
sept. We hopen alleszins dat iedereen hieraan mee doet, ook al is het niet verplicht.
We willen ook herhalen dat dinsdag en woensdag bij ons fruitdagen zijn.
Infoavonden : di 8 spet en do 10 sept
Nu we ook het fiat kregen om infoavonden te organiseren en we dit graag nog voor de
zeeklassen organiseren, nodigen we jullie uit op de volgende infoavonden, waarin de
klaswerking (en de zeeklassen) wordt toegelicht :
* di 8 sept om 19.00 : midden lager (juf Nele en meester Cies)
* di 8 sept om 20.00 : oudste lager (meester Bram en juf Marijke)
* do 10 sept om 19.00 : kleuter (juf Lynn, juf Loes en meester Wouter)
* do 10 sept om 20.00 : jongste lager (juf Katrien en meester Wouter)
Om de social distance te kunnen garanderen gaan alle infoavonden door in de refter.
Eerste zwembeurt lager : vrij 18 sept NM
We kunnen ook 2- wekelijks gaan zwemmen in het nieuwe zwembad van Vichte. De
eerste zwembeurt is voorzien op vrijNM 18 sept. Aangezien midden en oudste lager
dan op zeeklas is, zal deze zwembeurt enkel voor het jongste lager zijn. We
vertrekken al met de bus om 12.45.
Maaltijden doorgeven op vrijdag aub
Graag krijgen we op vrijdag de maaltijden voor de volgende week door. Dit kan via
het heen- en weerschriftje of agenda. Bedankt!

Zeeklassen voor midden en oudste lager : van 14 sept tot 18 sept
We kregen groen licht om ook op zeeklas te mogen vertrekken. De kinderen krijgen
een boekje met de concrete info hieromtrent. We gaan met de trein van uit Anzegem
op ma 14 sept om 8.15 (verzamelen om 8.00, kant station). De bagage wordt daar
ingeladen in auto's, die de bagage naar Nieuwpoort brengen. Op vrijdag komen de
kinderen op hetzelfde perron aan op vrij 18 sept rond 15.00. Hun bagage zal daar
terug met auto's gebracht worden. Naast meester Bram, juf Marijke, meester Cies en
juf Nele kunnen we ook beroep doen op een kookploeg : Nicole, Greet en Linda.
De kostprijs voor de zeeklassen bedraagt 150 euro. Je ontvangt een eerste factuur
van 50 euro volgende week, de tweede schijf van 50 euro bij de factuur van sept, de
derde factuur van 50 eruo bij de rekening van okt. In dec ontvang je een ook een
formulier voor de mutualiteiten, die hier een tussenkomst voor voorzien.
De school 's morgens
De (gemeentelijke) opvang in onze school opent haar deuren om 7.00. Vanaf 8.15
kun je terecht op de speelplaats (lager) of de kleuterklas (kleuter). De school begint
stipt om 8.40. Bedankt om hier rekening mee te houden!
Turnkledij + fluohesjes
Onze voorraad turnkledij is al behoorlijk geslonken. Helaas is ons kleur niet meer
verkrijgbaar en proberen we zolang mogelijk met de huidige voorraad te doen.
Mogen we vragen dat te kleine T-shirts terug naar school worden meegegeven en
verwisseld voor een groter model? De turn T-shirts zijn gratis, behalve bij verlies (9
euro).
Een eerste fluohesje van de school is gratis. Bij vervanging wordt 5 euro
aangerekend via de schoolfactuur.
Niet iedereen kreeg al een fluohesje van de school. Dit wordt later in orde gebracht.
Weekopdrachten:
De eerste week stond in het teken van welkom en het aanduiden van een peter/meter
voor de jongsten uit elke leefgroep. Volgende week willen we het hebben over
respect voor ... In de eerste plaats voor anderen, maar ook voor materiaal, voor de
natuur, voor andere meningen etc....
Abonnementen
Je kind zal via de klasleerkracht de kans krijgen zich te abonneren op max 2
tijdschriften. Weet dat dit absoluut vrijblijvend is en koop dit enkel als je weet dat je
kind er graag en veel zal in werken. Dit wordt verrekend in de rekening van sept.
Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden altijd per mail verstuurd en vind je ook terug op onze
website. Wie bijkomende mailadressen aan ons bestand wil toevoegen, kan dit doen
door een mail naar de school te sturen.
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