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Weekopdrachten
Deze week werden de Bever en de Poes (sociale vaardigheden ) in de kijker gezet.
Volgende week willen we “zorg dragen voor elkaar”. Respect voor anderen, ook als ze
een andere mening hebben, vinden we heel belangrijk.
Turnen : turnen van do 3 juni verplaatst naar ma 7 juni
Op do 3 juni werkt meester Hannes op de sportdag in Avelgem. De turnlessen van 3
juni worden verplaatst naar ma 7 juni. Op do 10 juni hernemen we het gewone
stramien.
Turnkledij
Door de coronapandemie werd gevraagd om sportieve kledij aan te trekken op
turndagen ipv turnkledij. We houden dit verder aan tot het einde van het schooljaar.
Eerste communie en Vormsel in schooljaar 21-22
Volgend schooljaar gaat de Eerste Communie door op 18 sept 21 om 14.00 (voor
kinderen, die op dat moment in 2de en 3de leerjaar zitten). Op 7 mei 22 (15.00) is er
dan Eerste Communie voor de kinderen van het 1ste leerjaar.
Het Vormsel gaat volgend jaar door op zo 19 sept 21 (10.00) en op zo 24 april 22
(10.00).
Eerste Communie voor volgende schooljaren : enkel op even jaren
De voorbereiding van de Eerste Communie gebeurt voornamelijk in de
godsdienstlessen, die altijd in de leefgroep (dus 1ste en 2de leerjaar samen) doorgaat.
We merken dat er de laatste jaren ook steeds meer kinderen kiezen voor een
lentefeest, waardoor de leerkracht heel veel tijd moet investeren in een viering voor
een beperkt deel van de klas.
Volgend schooljaar gaat de Eerste Communie nog door voor het eerste leerjaar (deze
data werden door de parochie al gecommuniceerd), maar vanaf dan zal de Eerste
Communie in Kaster maar om de 2 jaar worden georganiseerd voor het 1ste en 2de
leerjaar samen. Sommige kinderen zullen dus hun EC doen als ze in het 1ste zitten,
andere als ze in het 2de leerjaar zitten. Bedankt voor jullie begrip voor deze
belangrijke wijziging.
Opendeurdag : online
Ook dit jaar is het moeilijk een klassieke opendeurdag te organiseren. Daarom
plannen we (net zoals het schoolfeest) een digitale rondgang op school, die je dan via

YouTube thuis kunt bekijken. We proberen deze uiterlijk tegen 7 juni online te
plaatsen. Nieuwe ouders kunnen na schooltijd wel een privérondleiding aanvragen.
Afval beheren op school : midden lager op di 1 juni
Op di 1 juni wordt in het midden lager een workshop rond afval beheren op school
gegeven. We werken via “operatie proper” met alle klassen het hele jaar rond
afvalpreventie.
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