MAANDOVERZICHT februari 2020
Jaarthema 2019-2020
WEEK B
03-02-2020
07-02-2020

Vaccinatie op school 5A/5B
Oudercontact kleuterschool
(brief/ afspraak)
Zwemmen 1A/1B/4A/4B
Sportsnack juf Lies
Medisch centrum 4A
Bib 3A / 3B
Zwemmen 6B
Sportsnack juf Lies

Medisch centrum 6A
Oudercontact lagere school – niet
6A/B (brief/afspraak)
Zwemmen 2A/3A/2B
Sportsnack meester Kevin
Medisch centrum 6B
Workshop kinderliedjes 1ste en
2de lj.
Ouderraad 20.00 u

FRUITDAG: Clementine
Dank aan de schilouders en
ouderraad!

Oudercontact kleuterschool
en lagere school (1 t/m 6de lj
)(brief/afspraak)
Zwemmen 3B

KIVA-lessen lagere school
Oudercontact 6A/6B
Bestellingen wafels! (maandag
alles binnen)

FRUITDAG: Mandora
Dank aan de schilouders en
ouderraad!
Bib 1B / 1A
Zwemmen 6A/5A/5B
Zwemspetters (zie brief)

Medisch centrum 4B
Bezoek aan VIA Eerste graad
6de lj (voormiddag)
Sportsnack meester Kevin

WEEK B
17-02-2020
21-02-2020

Zwemmen 1A/1B4A/4B
Sportsnack juf Lies

Zwemmen 2A/3A/2B
Bib 5A / Kikkers / 4B
Schoolraad 20.00 u

FRUITDAG: Wortelen
Dank aan de schilouders en
ouderraad!
Bib 6B / Vissen
Wafels en truffels worden
afgehaald/meegegeven
(voorzie zakken)

Doe-beurs 6A/6B
(voormiddag)
Bib 6A / Vlinders / 4A
Zwemmen 3B
Sportsnack meester Kevin

Bib 2A / 2B
START WEEK TEGEN PESTEN =
VRIENDENWEEK (zie aparte
brief) - KIVA-activiteit (lagere
school)
PIZZAVERKOOP (3A/3B) ten
voordele van de zeeklassen afhaalmoment
Carnaval – Afsluit vriendenweek
(Iedereen mag vrij verkleed naar
school komen! (zie extra brief)
Bib 5B / Panda’s / Giraffen

24-02-2020
28-02-2020

KROKUSVAKANTIE – Geen school
We starten terug op 02-03-2020

WEEK A
10-02-2020
14-02-2020
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MEDEDELINGEN FEBRUARI 2020

in een notendop

Het KLAVERTJE VIER - HUISMERK

Samen voor VERKEER
We zorgen voor een gezonde omgeving en kiezen vaker voor een duurzaam vervoermiddel. Indien we toch de auto kiezen, parkeren we verder van de school. Zo blijft de lucht veel
zuiverder en kunnen we met z’n allen genieten van gezonde buitenlucht.
Samen voor GEZOND
DE wintermaanden... Het is warm, dan weer kouder,… Kinderen zijn vatbaar voor bacteriën en virussen. Leer uw kind om papieren zakdoeken te gebruiken. Steek steeds in de
boekentas een pakje zakdoeken. Nadat we onze neus gesnoten hebben, belandt de zakdoek in de vuilbak en wassen we onze handen.
Samen voor MILIEU
Dikke truiendag. De verwarming draait alweer op volle toeren. We hebben het graag warm. Maar een dikkere trui aantrekken en de verwarming een graadje minder zetten, is
nauwelijks voelbaar, maar zo veel beter voor onze planeet!
Samen LEREN LEREN
Ik geloof dat ik het kan! Geloof in jezelf, denk niet te gauw ‘ik kan het niet’.
Samen voor KIVA
Pesten? Daar doen wij niet aan mee! We maken de kinderen bewust hoeveel pijn pesten kan doen. Of dat nu door een rake opmerking, een harde duw, een online spel, een
chatbericht,… komt. Iemand bewust kwetsen doen we niet! We tolereren dit niet.
Uiteraard werken we naar een pestvrije school en laten we zien dat met iedereen samen werken of samen spelen zo veel leuker kan zijn! Samen zijn we KIVA! De vriendenweek
staan helemaal in het teken van samen spelen, iedereen respecteren, elkaar helpen, elkaar steunen,… en dit voor jong en oud.

AANDACHT BUITENSCHOOLSE OPVANG (KLIMOP) !
Op woensdag 11-03-2020 is het in onze school pedagogische studiedag en is er geen school en opvang.
Op woensdag 18-03-2020 is er geen buitenschoolse opvang (klimop) wegens pedagogische studiedag van VIA Immac.
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