NIEUWSBRIEF SEPTEMBER
Blik op het nieuwe schooljaar
Tijdens de vakantie is er hard gewerkt in onze school.
Blok 2 en blok 7 hebben nieuwe glazen vouwschuifwanden gekregen en in blok 4 zijn drie klassen
geschilderd en voorzien van nieuwe lampen.
Ook alle leerkrachten staken hun handen uit de mouwen om hun klasje gezellig in te richten en alles
voor te bereiden voor het komende schooljaar.

Veilig naar school
Na een lange vakantieperiode trekt de ochtendspits zich weer op gang.
Zoals voorheen vinden we het enorm belangrijk dat het verkeer aan onze school veilig verloopt.




Vertrek goed op tijd zodat u uw kinderen veilig en meer ontspannen kunt afzetten.
Om files te vermijden moeten uw kinderen zelfstandig uitstappen op het schoolerf zodat ze
veilig via het voetpad naar de schoolpoort kunnen stappen.
Parkeer op de daarvoor voorzien parkeerplaatsen/ bermen.

SLOC
Ook onze ouderwerking neemt na het coronajaar een nieuwe frisse start.
Zij lichten hun werking en activiteiten toe na de infoavonden begin september. Er wordt dan een
drankje voorzien zodat iedereen met elkaar kan kennismaken.

Covid-19
De virologische voorspellingen nopen tot voorzichtigheid, maar dankzij de vlotte vaccinatie kunnen
enkele maatregelen worden versoepeld.




Leerlingen in het basisonderwijs hoeven niet langer een mondmasker te dragen.
Ouders die de school binnenkomen, moeten steeds een mondmasker dragen.
Ouders die geen kinderen in de lagere school hebben, kunnen nog steeds hun kleuter(s)
afhalen via de kleuterpoort. Dit is zeker geen verplichting! We behouden de doorstroom
hierbij om alles vlot en veilig te laten verlopen. De einduren van de kleuterschool blijven
hetzelfde als vorig schooljaar.






Maandag, dinsdag en donderdag: van 15.30 uur tot 15.35 uur
Woensdag: van 11.50 uur tot 11.55 uur
Vrijdag: van 14.45 uur tot 14.50 uur

Voor- en naschoolse opvang
De organisatie FERM staat al vijf jaar in voor de voor- en naschoolse opvang op school.
Zet zeker het Gsm-nummer van FERM in uw contactgegevens van uw Gsm.
Zo kan u hen tijdig verwittigen indien u te laat komt.
Gsm FERM Sint-Ludgardis Schilde (vanaf 16 uur) 0470.80.52.27

Belangrijke data
Donderdag 2 september:

20 uur infomoment instapklas, 1ste Kl en 6de LJ

Maandag 6 september: 20 uur infomoment 2de en 3de KL en 5de LJ
Dinsdag 7 september: 20 uur infomoment 1ste en 2de LJ
Woensdag 8 september:

20 uur infomoment 3de en 4de LJ + aansluitend info i.v.m.
Eerste Communie

Vrijdag 17 september: Strapdag
Dinsdag 21 september: individuele foto
Woensdag 22 september:

klasfoto

Zaterdag 25 september:

Eerste Communie 3de en 4de leerjaar

Maandag 27 september:

sportdag 1ste, 2de en 3de leerjaar

Dinsdag 28 september: sportdag 4de, 5de en 6de leerjaar
Woensdag 29 september

dag van de sportclub, alle kinderen die aangesloten zijn bij
een sportclub mogen in hun sportkledij naar school komen +
veldloop ‘s-Gravenwezel

Vrijdag 1 oktober:

pedagogische studiedag, alle leerlingen hebben vrij

Met vriendelijke groeten
Eddy Smedts
directie

