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Digitaal schoolfeest
Zoals vorige week aangekondigd, mag je vandaag een link naar youtube verwachten,
zodat je van ons digitaal schoolfeest vanuit je zetel kan genieten. De totale duur
bedraagt ongeveer 45 min.
Morgen, za 6 maart mag je tussen 17.00 en 19.00 ook je maaltijd verwachten. We
hopen alleszins dat dit mag smaken.
Weekopdrachten
Het was druk met onze weekopdrachten : 30 dagen zonder klagen,
complimentenweek en “ ik mag schitteren” waren onze 3 uitdagingen. volgende week
maken we vrienschapsbandjes voor elkaar.
Vrije dag 8 maart
We wijzen er nog eens op dat er op maandag 8 maart geen school is. De
gemeentelijke opvang de Schildpad in Anzegem is wel open (vooraf inschrijven!)
Digitalisering
Via de pers kon je vernemen dat onze minister van onderwijs grote plannen heeft met
digitalisering. Dat betekent oa dat alle kinderen van het 5de en 6de een persoonlijk
mobiel toestel (chromebook) zullen krijgen, dat er heel veel lessen en proeven niet
meer op papier, maar digitaal worden gemaakt, …
Bij ons oudste lager zijn we hier ondertussen al mee gestart en worden taken,
proeven, huistaken al vaak op de computer gemaakt. Met dank aan meester Bram,
die heel onderlegd is in ICT-vaardigheden.
Pyjamadag vrij 12 maart
Op vrij 12 maart denken we aan de kinderen, die niet naar school kunnen door ziekte.
Via bednet, kunnen ze vaak wel de lessen volgen, maar ze missen het contact met
vriendjes. Om hen een hart onder de riem te steken, mogen de kinderen op vrij 12
maart met de pyjama naar school komen.
Studie voor jongste lager voortaan apart (ma, di en do)
Meester Wouter zal vanaf dinsdag 9 maart de studie voor 1ste en 2de leerjaar op zich
nemen. Vaak zijn deze kinderen nog minder zelfstandig, waardoor ze meer
begeleiding nodig hebben. Dank aan meester Wouter om deze extra taak op zich te
willen nemen.

Fiscale attesten
Dit jaar krijg je de fiscale attesten voor het middagtoezicht en de studie in 2 delen
(jan-juni en sept-dec). Dit komt doordat we een nieuw boekhoudkundig programma
hebben. Volgend jaar zal dit terug in 1 attest staan. Als er fouten in het fiscale attest
staan (fout adres, verdeling omwille van co-ouderschap,…..) mag je het fiscaal attest
terug meegeven met vermelding wat fout is. Dan bezorgen we jullie een correct
exemplaar.
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