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De kleine school waar grote dingen gebeuren
30-04-21
Meester Geert : update
De operatie van meester Geert is goed verlopen. De pijn begint stilaan weg te trekken
maar is wel nog aanwezig. We wensen hem een goed herstel en een snelle
terugkomst!
Mondmaskers in oudste lager
Zoals we vorige week reeds in de nieuwsbrief schreven : Covid 19 is helaas nog niet
verdwenen. We begrijpen absoluut dat een mondmasker dragen niet prettig is, maar
we moeten ons nog even aan de regels houden. We hopen dat we na Hemelvaart een
beetje kunnen versoepelen.
Weekopdrachten
Deze week hebben we gezaaid en geplant. Nu moeten we wachten op de uitkomst
ervan. Aangezien het binnen twee weken maar een halve week is, gaan we de
volgende twee weken ‘Strappen’. De kinderen kunnen hier punten verdienen door met
de fiets, te voet, met de step,… te komen of te carpoolen. Ook zetten we in op het
dragen van een fluojas.
CLB : jongste kleuter
Op dinsdag 4 mei is er de peuters en het 1ste kleuter medisch onderzoek op school
gepland.
Sportdag
Op donderdag 20 mei staat onze jaarlijkse sportdag op het programma. Dit op school
en volledig binnen de schooluren.
Mogen wij vragen om je kind te voorzien van sportieve kledij, en rekening te houden
met de weersomstandigheden van die dag.
Voor de kleuters zijn de sessies aangepast op hun niveau en vragen we ook om een
fiets of loopfiets mee te brengen.
Tijdens de middag gaan we allen samen lunchen, gelieve een lunchpakket te voorzien
voor je kind. Dit wil zeggen dat er geen mogelijkheid is tot warme maaltijd.
Radio FAAR
Vorige week kregen de leerlingen een brief mee ivm radio FAAR een initiatief van de
gemeente Anzegem tijdens de week van de opvoeding. Op zaterdag 8 mei van 17u tot
20u. kan je dit online beluisteren via https://www.anzegem.be/faar/radio-faar-0.
Onder meer meester Wouter en onze oudsten werden hiervoor geïnterviewd.
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