Menen, zondag 23 januari 2022
Beste ouders,

Het zijn heftige tijden. Heel wat kinderen en leerkrachten zijn ziek, in quarantaine of positief getest op corona.
En dit middenin de proeven. Niet ideaal natuurlijk.
Maar we doen verder, zo goed als mogelijk.
Oudercontacten : Vanaf morgen kunnen jullie zich inschrijven voor de online oudercontacten via Smartschool
Live. (7-11 feb) Oudercontacten op school zijn helaas niet mogelijk.
Pannenkoeken : Morgen is de laatste dag van de pannenkoeken. Geraak je niet op school door quarantaine,
isolatie of ziekte? Geen probleem. Geef gewoon het aantal pakken pannenkoeken door dat je wenst. (via
Smartschool of een telefoontje).
Wieltjesdag : Vanuit de leden van het Kinderparlement kwam de vraag om opnieuw zoals vroeger op dinsdag
‘Wieltjesdag’ te organiseren. Dit wil zeggen dat de kinderen ‘materiaal met wieltjes’ mogen meebrengen om te
spelen op de speelplaats zoals : rolschaatsen, skateboard, step (geen elektrische steppen), dit totaal
vrijblijvend. Het materiaal wordt geplaatst op onze speelplaats onder het klein afdakje aan de toiletten.
Het is afwisselend de beurt aan onderbouw of bovenbouw.
oneven weken : onderbouw (L1L2L3)
even weken : bovenbouw (L4L5L6)
Deze week is het dus aan de bovenbouw. We zijn week 4
Zwemmen : Op woensdag gaat onze school telkens met 6 lagere klassen zwemmen. Dit jaar beschikken we
slechts over 2 kleedkamers in het zwembad. Om het omkleden en opbergen van de kledij wat gestructureerder
en ordentelijk te laten verlopen, vragen we aan iedereen om een genaamtekende grote zak mee te brengen
(shoppingbag= stevige grote zak). Elke leerling kan zijn kledij opbergen in de eigen zak. Nadien verzamelen de
leerkrachten de zakken. Op die manier is de kleedkamer vrij voor de volgende groep leerlingen en verloopt het
omkleden vlotter. We zouden daar graag woensdag 26 januari mee starten.

Nog een fijne zondag !
Hou jullie goed,
Monique
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