SCHOOLSPROKKELS
Maart 2022

Beste ouder
Er ligt alweer een drukke periode achter de rug. We zijn blij dat de school terug leeft, we mogen weer samenkomen
met de gehele school. De paasviering was een fijn moment met alle leerlingen.
We hopen dat na de vakantie de zon terug van de partij is, vergeet dan niet om de gezichtjes in te smeren of zonnehoedjes mee te geven. Fijne vakantie! We vliegen er terug in op dinsdag 19 april! We zien elkaar dan op onze kunstwandeling op zaterdag 30 april. Nog niet ingeschreven? Meer info zie op onze website.

SMARTSCHOOL—CLASSDOJO
Na paasvakantie worden er geen mails meer verstuurd. Alle communicatie vanuit de directie/secretariaat gebeurt vanuit smartschool. Mogen we
dus vragen om u zeker aan te melden bij Smartschool. De werkwijze is al
verstuurd of kan u ook vinden op de website van de school.
Classdojo blijven de juffen gebruiken als communicatiemiddel om zaken
vanuit de klas te delen. U kan steeds berichten blijven sturen via ClassDojo.

NIEUWE LEERLINGEN
Ook op onze school mochten we al een jongen uit Oekraïne verwelkomen. Hij startte bij juf Sabine in de tweede kleuterklas. Ook na de paasvakantie start er nog jongen in de lagere school. We proberen ze zo goed mogelijk te ondersteunen en zich welkom te laten voelen op school.

PLANNING
APRIL
2 april– 18 april

Paasvakantie + paasmaandag

19 april

Start projectweek

25 april

Milieuboot L5-L6 / Uitstap L3

26 april

Uitstap Klara + Winokio Deinze

27 april

Foto L6

29 april

Zwemmen 3e kleuterklas

30 april

Kunstwandeling

MEI
3 mei

Uitstap De Sierk kleuters

6 mei

Uitstap Rollebolle K3

12 mei

Daens L5-L6 / Uitstap L4 Gent

13 mei

Sportdag Zomergem lagere school

20 mei

Uitstap L3 / zwemmen K3

26 mei

1e Communie

28 mei

Plechtige Communie

U kan de planning ook steeds raadplegen op de website bij de kalender.

ZUIDACTIE 2022

De kinderen liepen zeer gemotiveerd de tuin rond. De sponsorloop bracht zo’n 2200 euro op. Dikke dank je wel aan alle steun!
Daar wordt nog de sobere maaltijd bij gerekend dus zullen we
zo’n 2500 euro kunnen storten voor de meisjes in Tanzania.

VERJAARDAGEN
Jarig zijn is fijn! We zetten dan ook de leerlingen graag in de kijker. Er mag een traktatie meegebracht worden (is uiteraard geen verplichting). Ook leerlingen zonder traktatie worden in elke klas gevierd. We willen alleen nog eens herhalen
dat we geen chips of snoep uitdelen als verjaardag. Een stukje fruit, cake of koek eten we met plezier op. Dank je wel
voor de medewerking!

FAMILIENIEUWS
De voorbije maand deelden we verdriet…
de papa van Hilde (secretariaat)
We wensen de hele familie veel sterkte toe.

AFWEZIGHEDEN
Wij moeten alle afwezigheden correct noteren met de juiste code en verantwoorden met een attest. Mogen we vragen
om het afwezigheidsattest digitaal door te sturen naar de betrokken leerkracht of onmiddellijk afgeven op school wanneer uw kind terug naar school gaat. Zo niet is uw zoon of dochter onwettig afwezig.
Dank u wel voor de medewerking!

MINIVOETBAL
Zin om op vrijdagavond af en toe een partijtje te minivoetballen? Met enkele papa's én mama's spelen we tweewekelijks op vrijdag een wedstrijd in de sportzaal van Aalter. Na een lange, gedwongen coronapauze kunnen we eindelijk
opnieuw sjotten, en zoeken we ook wat vers bloed. En nee, je hoeft niet de vista van Kevin De Bruyne of de snelheid
van Romelu Lukaku te hebben om mee te spelen (al mag dat natuurlijk). Iedereen is welkom voor een leuk partijtje onder elkaar.
Interesse? Mail naar jan.debackere@telenet.be en meer info volgt. De eerstvolgende match staat gepland voor vrijdag
8 april.

KUNSTWANDELING

Warme oproep!
We werken met alle leerlingen gedurende 2 weken aan het
project kunst. U kan het resultaat bewonderen tijdens de
wandeling van zo’ 4 km.
Graag inschrijven via de brief die mee gegeven is naar huis.
Je kan de brief ook terugvinden op onze website.
U bent toch van de partij?

