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De kleine school waar grote dingen gebeuren
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Foto’s
Vandaag krijgen jullie de kinderen de foto’s mee. Dit is een vrijblijvend aanbod. De
foto’s, die je wenst te houden, betaal je cash (envelop bij klasleerkracht). De foto’s,
die je niet wenst, geef je terug mee naar school. De individuele foto’s kosten 7.5
euro, de klasfoto 4.20 euro. Beide samen kosten 11 euro. Ook de foto’s met broer of
zus of de pasfoto’s kosten 7.5 euro. Eventuele bijbestellingen krijgen we graag binnen
tegen vrijdag 11 juni, zodat we alles kunnen afronden voor het einde van het
schooljaar.
De grote foto van onze 6des wordt bekostigd door de school.
Pizzaweekend (oudercomité): 4 en 5 juli
Op vrijdag en zaterdag steekt het oudercomité de dorpsoven aan en kan je de
bestelde pizza’s komen afhalen. Een welgemeende dank aan het oudercomité voor de
organisatie en de steun aan de school. Chapeau hiervoor
Rechtstreeks telefoonnummer opvang : 0471/245879
Via de schooltelefoon is de opvang niet altijd bereikbaar. Daarom is er nu een GSMnummer, waar de de opvang rechtstreeks kunt bereiken : 0471/245879
Typlessen : inhaallessen
Omdat niet alle typlessen konden doorgaan, plannen we (naast de gewone
domiddagen) 2 extra typlessen, rekening houdend met de proevenperiode. Deze
vallen op do 24 juni van 16.15 tot 17.15 en op maandag 28 juni van 16.15 tot 17.15.
Dan is de volledige lessenreeks afgerond.
Laatste week
Het einde van dit door covid-geteisterde schooljaar is in zicht. We kunnen al volgende
data meegeven
 do 24 juni : laatste proevendag
 ma 28 juni van 16.00 tot 19.00: oudercontact voor kleuter en lager. We hopen
dit terug fysiek te mogen doen in de buitenlucht.
 di 29 juni om 18.30 : diploma-uitreiking voor 3de kleuter en 6de leerjaar
 woe 30 juni : vergadering en teambuilding voor leerkrachten (geen school voor
de kinderen)
Opendeurdag
De opendeurdag kan dit jaar nog niet fysiek doorgaan. We maakten daarom een
online-opendeurdag-filmpje. De youtube-link wordt je vandaag meegestuurd.

Seksuele opvoeding in oudste lager
In de komende weken komt bij het oudste lager seksuele opvoeding aan bod.
Turnles op ma 7 juni
Op ma 7 juni krijgen alle klassen turnles, in vervanging van de turnles van donderdag
3 juni. Volgende week is er dus turnles op maandag en op donderdag.
Operatie proper
Elk jaar dienen we een project in bij “operatie proper” van mooimakers. We zorgen
voor een nette school én voor een nette schoolomgeving. We krijgen hiervoor
volgende week een beloning van 330 euro.
Energiebesparing : elektriciteit en water
Met onze zonnepanelen besparen we ongeveer 800 KWH per maand. Door onze
toiletten met regenwater te spoelen, besparen we ongeveer 9000 l drinkbaar water
per maand. Dit is niet alleen financieel heel interessant, maar maakt onze school ook
een stuk milieuvriendelijker.
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