OKTOBER 2020

KLAVERTJE VIER
Samen voor Verkeer
De Rijschoolstraat is een schoolstraat. We parkeren onze wagen op de Kazerneparking. Er is ook een ruime kiss & ride-zone ingericht om de kinderen van de lagere
school op een veilige manier naar school te laten gaan. De Rijschoolstraat mag niet ingereden worden op weekdagen tussen 8u – 8u30 en 15u15 – 15u45. Op woensdag
is dat van 11u45 – 12u15. Gelieve dit te respecteren.
Samen voor Gezond
Woensdag = fruitdag / groentendag. We nemen geen koekjes mee naar school. Er wordt wekelijks fruit aangeboden door de school. De ouderraad sponsort dit
project. Schilouders zetten zich wekelijks in om het fruit/de groenten te wassen en te schillen. Hartelijk dank!
Samen voor Milieu
Bladeren en herfstvruchten op de stoep? Let op voor slipgevaar!
Samen voor KIVA
Zie wat ik nu voel. Onze klas een (h)echte groep. Er wordt gewerkt rond gevoelen en verbinding binnen een klasgroep. Respect voor elkaar vormt een belangrijk
codewoord. De gevoelens van elkaar (h)erkennen en respecteren zijn belangrijk om een (h)echte klasgroep te zijn.
Samen Leren leren
Als ik een fout maak, kan ik deze verbeteren. Fouten maken kan geen kwaad. Het zijn juist leerrijke momenten voor een kind.
AFHAALMOMENT TIJDENS “NOODWEER”
lagere school + oudste kleuters
Tijdens hevige regenval zullen de kinderen op alternatieve plaatsen afgehaald worden:
• Panda’s en giraffen worden afgehaald aan de klas. Ouders gaan via de dubbele deur op de speelplaats naar de klas en verlaten de school via de voordeur.
• 1ste, 2de en 3de lj worden afgehaald aan de turnzaal. Ouders gaan via de luifel naar de turnzaal. Via de voordeur verlaat je het schoolgebouw.
• 4de, 5de en 6de lj worden afgehaald onder de luifel. Ouders gaan via de grote poort terug naar buiten.
We respecteren ten allen tijden de circulatie (éénrichtingsverkeer).
Ouders dragen mondmaskers in de ruime omgeving van de school en houden steeds voldoende afstand.
We blijven niet stilstaan of een praatje slaan. Zorg voor een vlotte circulatie.
1 ouder per gezin.
BRIEVEN VIA GIMME MOS-maatregel (besparing papier)
Vanaf 1 oktober worden niet alle brieven meer op papier gegeven. Invulbrieven en maandoverzicht krijg je nog wel op papier. (oudsten) Houd je GIMME-mail dagelijks
in het oog om zeker geen berichten van de school te missen. Aarzel niet om hulp te vragen.

maandag

Week A
28-09

Week B
05-10

Zwemmen 6B
Sportsnack juf Lies

dinsdag

woensdag

donderdag

CC toneel ‘Dikkie Dik en
ik’ - Olifanten 10u45 /
Vissen en vlinder 13u30

Pruim
dank aan de schilouders!

Kleuterzwemmen:
giraffenklas

Zwemmen 6A – 5B – 5A

Snoeptomaat
dank aan de schilouders!

DAG VAN DE LEERKRACHT

Week A
12-10

weekend

Sportsnack meester Kevin
Kleuterzwemmen:
pandaklas

Geen school
geen opvang

vrijdag

Sportsnack juf Lies &
meester Kevin

Uitstap naar het bos –
kikkers en beren (zie brief)

Kleuterzwemmen:
Witte druiven
giraffenklas
dank aan de schilouders!

Zwemmen 6B

Zwemmen 6A – 5B – 5A

Uitstap naar het bos –
2de lj (zie brief)

KIVA-les

Sportsnack meester Kevin

Sportsnack juf Lies
Week B
19-10
WEEK VAN
HET BOS

Week A
26-10
Oudercontacten

Zwemmen 2A – 3A – 2B

Kleuterzwemmen:
pandaklas

CC Toneel ‘Ans en Wilma
Appel
verdwaald’ 4de lj 13u30 dank aan de schilouders!

Zwemmen 3B

Zwemmen 1A -1B – 4A-4B
Sportsnack juf Lies

Sportsnack meester Kevin

Zwemmen 6B

CC Toneel ‘Kat met
laarzen’ 1B om 13u30

CC Toneel ‘Kat met laarzen’
Sportsnack meester
1A om 13u30
Kevin
Sportsnack juf Lies

Oudercontact
kleuterschool

Dag van de
jeugdbeweging

KIVA-activiteit

Clementine
dank aan de schilouders!
Oudercontact lagere school Rapport 1 LS
Zwemmen 6A – 5B – 5A
Ouderraad 20.00u Teams

Herfstvakantie
2-11 t/m 6-11

