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ouders van nest Els en nest
Griet & Eva een brief. De
terugbetaling wordt snel in
orde gebracht. De infoavond voor de stadsklas
gaat bijgevolg niet door.

Uitstel ontbijt
aan huis

Nog even geduld…
Want het coronavirus is
nog
niet
verdreven.
Ondertussen is het heel
goed voor de kinderen dat
zij naar school kunnen
blijven komen. Zo krijgen wij
de kans om elke dag met
de kinderen aan de slag te
gaan: te spelen, te ontdekken, te leren, te oefenen…
en hen het nodige aanbod
aan
te reiken.
Hun
ontwikkeling staat niet stil.
Zij groeien elke dag,
letterlijk
en
figuurlijk,
corona of niet. Dit schooljaar is al halverwege. Dus af

en toe even stil staan is ook
goed. Daarom deden we
deze week met de hele
school een complimentenweek. Stil staan bij al dat
goede dat iedereen in zich
heeft. Misschien ook een
leuk ideetje voor bij jullie
thuis?

Stadsklassen
Dit hoogtepunt zal helaas
niet doorgaan. Wij bekijken
momenteel of het mogelijk
is om dit volgend schooljaar te laten doorgaan.
Zodra wij concrete info
hebben, ontvangen de

Het oudercomité heeft in
overleg met de school
beslist om het ontbijt aan
huis uit de stellen. Wij
wachten af hoe het
coronavirus evolueert en
informeren jullie als wij
concreet nieuws hebben.
Hopelijk
kan
er
dit
schooljaar nog een actie
uitgewerkt worden of wie
weet zelfs een fijne
activiteit. Maar dat valt nog
af te wachten. Wij duimen!

Radio Twinkel
Nest Els maakte er een
heuse radioshow van. Dit
was heel leuk. Er werden
heel veel liedjes aangevraagd. Wij hebben €110
opgehaald voor Mercy
Ships. We laten de playlist

Welkom
Wij verwelkomen 2 nieuwe kleutertjes in nest Grace. Welkom
Billie en Mano! Zij komen op maandag 2 februari voor de eerste
keer naar school. Wij kijken er naar uit!
Juf Sara zal na de krokusvakantie terugkeren uit ouderschapsverlof en de lessen beweging in de lagere school opnieuw overnemen. Wij kijken er naar uit om haar terug te zien. Dankjewel
meester Sam om flexibel in te springen voor deze interim.

Odiel
Arno (nest Wendy) werd deze
week grote broer van Odiel.
Van harte proficiat!

op vrijdag nog geregeld
horen.

Naamtekenen
Wij willen jullie eraan
herinneren om zoveel
mogelijk alles te naamtekenen. Eventueel kunnen de
initialen ook al helpen.
Tijdens deze koude en/of
regenachtige dagen zijn er
veel mutsen, handschoenen… Bij verlies komt zo
alles snel terecht.

In de kijker:
fruitdag op
woensdag
Op woensdag is het
fruitdag op onze school.
Zowel de kleuters als de
kinderen van de lagere
school brengen dan een
stuk fruit mee. Samen
maken wij er een lekkere en
gezonde gewoonte van.

Corona
Wij behouden een erg voorzichtige aanpak en volgen de
maatregelen nauwgezet op.
Momenteel zijn er geen aanpassingen in de afspraken
tussen ouders en school. Wij
staan ook steeds in nauw
contact met het medisch
team van het VCLB. Dankzij
een goede opvolging van alle
maatregelen vermijden wij zo
veel mogelijk elk risico. ‘s
Morgens zijn wij ten laatste
om 8.00 uur telefonisch bereikbaar voor elke melding
van ziekte of vragen.
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