Nieuwsbrief 17 mei 2021
- Aanstaande vrijdag 21 mei is er een VRIJE dag voor alle leerlingen, de juffen verdiepen zich verder in
ZILL (Leerplan: Zin in leren, Zin in leven) tijdens de pedagogische studiedag.
Er is opvang mogelijk via het Kindercentrum. (Zie eerder bericht)
- We kregen al regelmatig de vraag naar de data van de eerste communie en het vormsel 2022.
Noteer alvast de volgende data:
• Eerste communie 2022: zaterdag 7 mei 2022 om 14 uur in de kerk van Beveren-Leie
• Vormsel 2022: zondag 29 mei 2022 om 10.30 uur in kerk van SEV of van Beveren-Leie
- We zijn al zeker van volgende vrije dagen voor het schooljaar 2021 – 2022:
• vrijdag 12 november 2021 (brugdag na Wapenstilstand)
• vrijdag 11 februari 2022 (pedagogische studiedag De Wegwijzer)
- Noteer alvast de WELKOMDAG 2021 in uw agenda: donderdag 26 augustus 2021, we verwachten
jullie graag tussen 17 en 19 uur.

We mochten lang niet meer op daguitstap. Nu het wel weer kan, maakten we de volgende planning:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 juni: fietstocht naar Ouwegem voor L5+L6
1 juni: bezoek aan de boerderij in Ouwegem + oliebollen voor L2
10 juni: Pairi Daiza voor L5+L6
15 juni: De Schakel in openlucht (voorstelling) voor 2K + 3K
17 juni: Zonnegloed – schoolreis kleuter
21 juni: Sportdag kleuter – Waregem
25 juni: Zonnegloed voor L1
25 juni: Pairi Daiza voor L2+L3+L4
25 juni: Bellewaerde voor L6
28 juni: Sportdag L4-L5-L6 – De geestige Put – met de fiets
28 juni: Naar zee met 2K en 3K onder voorbehoud door de coronamaatregelen
29 juni: Sportdag L1-L2-L3 – op school/Hernieuwenburg Wielsbeke

De details van de uitstappen volgen snel.

Zoals u kan zien, maken wij in de hogere jaren regelmatig gebruik van de
fiets.
De fietsencontrole tijdens de verkeersweek voor het lager had als doel om
straks ‘veilig op straat’ te kunnen. Van de 53 gecontroleerde fietsen, waren
er reeds 20 helemaal in orde!
Wil de rest zorgen dat hun fiets zeker in orde staat tegen 1 juni 2021?
Je doet dit in het kader van de eigen veiligheid en die van de hele klasgroep.
We hopen hiervoor op uw bereidwillige medewerking.

Denk er ook aan om een fiets mee te geven, op maat van je kind. Een te kleine fiets zorgt vaak voor
ongemakken.

De bubbel-take-away van het oudercomité viel bijzonder goed in de smaak. We
hoorden vele positieve reacties. Nogmaals een oprechte dank aan alle helpers van de
actie. Met de opbrengst werden er reeds loopfietsjes en een opbergbox aangekocht,
weldra zichtbaar op de kleuterspeelplaats.

dinsdag
25 mei 2021

Verschillende ziekenfondsen bieden een tegemoetkoming voor
schooluitstappen per kind tot 20 of meer euro per kalenderjaar.
Mocht u hiervan gebruik wensen te maken, gelieve dergelijk formulier
bij uw ziekenfonds op te vragen en af te geven op school. Na betaling
van de uitstapprijs vullen wij het formulier met plezier voor u in en
tekenen we voor geldigheid.

De laatste studie van dit schooljaar gaat door op donderdag 17 juni 2021.
We wensen alle leerlingen veel succes tijdens de toetsenperiode van juni.
Deze loopt van dinsdag 15 juni tot woensdag 25 juni 2021.
Het oudercontact staat gepland op donderdag 26 juni, een brief volgt.
Het is nog niet duidelijk of dit opnieuw digitaal moet. Tevens is er ook nog geen
klaarheid betreffende het afscheid van het zesde leerjaar. We houden u zeker op de
hoogte!
In juni is er nog een oudercontact voor het kleuter, woensdag 9 en donderdag 10 juni. Ook
hierover volgt nog meer informatie. Tot op heden geven de maatregelen nog steeds aan dat dit digitaal
dient door te gaan.

