
Kalender maart 2021

ma 1 complimentendag woe 17

di 2 4+5+6: bib
geen studie

do 18

woe 3 vrij 19 kangoeroewedstrijd
inleefdag Prutske in de 4 seizoenen; kom
verkleed naar school in de tijd van toen
(anno 1900-1950)

do 4 za 20 Streuvelsbreughel: afhaal “in d’ Halve
Maan”

vrij 5 1: bib
6: presentatie PTI Kortrijk

zo 21 Streuvelsbreughel: afhaal “in d’ Halve
Maan”

za 6 ma 22 2+3: rots en water

zo 7 di 23 zwemmen

ma 8 6: infosessie Leren Leren woe 24

di 9 zwemmen do 25

woe 10 vrij 26 2+3: bib
schoolfotografie

do 11 za 27

vrij 12 pyjamadag: wij steunen bednet: kom
je ook in pyjama naar de klas?!

zo 28

za 13 ma 29 4+5+6: rots en water

zo 14 di 30 4+5+6: bib

ma 15 woe 31

di 16 do 1

vrij 2 solidariteitsmaaltijd: we steunen mensen
van dicht bij ons!

15-19 maart: Prutske in de 4 seizoenen

Prutske, de dochter van onze gekende dorpsgenoot Stijn Streuvels, vormt de rode draad in deze
week.
In alle klassen zullen we aandacht hebben voor zijn schrijverstalent, hoe Prutske speelde, at, leefde.
We sluiten de week af met een inleefdag. Dan mogen de kinderen verkleed in de tijd van toen naar
de klas komen en passen we ook ons middagmaal aan om écht terug in de tijd te gaan.De
bestellingen van onze Streuvelscombi mogen komen:) We zijn er zeker van dat dit voor gezellige
familiale sfeer kan zorgen én we hopen dat we in juni meer van ons kunnen laten horen!



Week van de vrijwilligers

Op onze scholen kunnen wij hard rekenen op de inzet van vrijwilligers in en naast de klas.
Dank voor alles! We zijn heel blij met jullie erbij!!

1 maart: complimentendag

In alle klassen wordt er maandag gewerkt rond het leren geven en ontvangen van
complimentjes.
Geef je kind een goed compliment en het gaat stralen!
Hierbij een tip voor thuis:

Geef een compliment over de inspanning die het kind heeft verricht, het
doorzettingsvermogen of vraag hoe je kind iets voor elkaar heeft gekregen en
complimenteer dat. Het geven van complimenten is leuk om te doen. Zowel de gever
als de ontvanger voelen zich er goed door en het brengt een positieve sfeer in huis.

12 maart: pyjamadag

Kom op vrijdag 12  maart in pyjama naar school. Zo steunen we BEDNET. Dat is een
organisatie die er voor zorgt dat langdurig zieke kinderen toch mee in de klas kunnen zijn.

Oudercontacten

Afhankelijk van de maatregelen, zullen we oudercontacten plannen in de laatste week voor de paasvakantie.

Schoolfotografie 26 maart

Op vrijdag 26 maart worden de klasfoto’s en individuele foto’s genomen.
Dit gebeurt onder aangepaste omstandigheden omwille van de maatregelen
betreffende  COVID-19.
Achteraf ontvangt u een kaart met code waarmee u online verder kan bestellen.

https://psychogoed.nl/wat-is-positief-opvoeden-basisprincipes-tips-per-leeftijd-online-cursus/


Solidariteitsmaaltijd             GELIEVE DIT STROOKJE DAN TERUG MEE TE GEVEN

Op vrijdag 2 april organiseren we  ’s middags een solidariteitsmaaltijd.
Aan de prijs van een gewone maaltijd (3,80 euro of 2,80 voor kleuters) krijgen de kinderen
de kans om hun solidariteit uit te drukken met mensen van dichtbij!
Er worden boterhammen en soep voorzien.
Met de opbrengst zullen we voedselpakketten laten bezorgen,
dit in samenwerking met onze schooltraiteur Esthio. Verdere info volgt.

Mijn kind (naam): ………………………………….uit klas : ………….

0  neemt deel aan de maaltijd

0 neemt niet deel en eet ‘s middags thuis


