
april-mei 2021
scholen Ingooigem

ma 19 welkom nieuwe kleuters
5+6: studie

di 11 u12: schoolreis (onder
voorbehoud)
geen studie

di 20 zwemmen
4+5+6: bibbezoek

woe 12 studiedag: geen school voor de kinderen

woe 21 Maan- en Meesklas: zwemmen (onder
voorbehoud)

do 13 O.-L.-H.-Hemelvaart

do 22 4+5+6: geen studie vrij 14 vrije dag

vrij 23 1: bibbezoek
Maan- en Meesklas: bibbezoek

za 15

za 24 zo 16

zo 25 ma 17 welkom nieuwe peuters

ma 26 vrije dag di 18 zwemmen

di 27 2: lentewandeling wo 19 Maan- en Meesklas: zwemmen
(onder voorbehoud)

woe 28 do 20

do 29 vrij 21 schoolreis U7 naar Pretland/ Moeskroen
(onder voorbehoud)

vrij 30 wenmoment peuters (onder
voorbehoud)

za 22

za 1 zo 23

zo 2 ma 24 Pinkstermaandag: geen school

ma 3 U7: schoolfotografie
2+3: Rots en water

di 25 4+5+6: bibbezoek

di 4 zwemmen woe 26

woe 5 U12: schoolfotografie do 27

do 6 vrij 28 1: bibbezoek

vrij 7 2-3 : bibbezoek za 29 Alternatief Lentefeest in gezinsbubbel

zat 8 opendeur (onder voorbehoud) zo 30

zo 9 ma 31

ma 10 4+5+6: daguitstap (onder voorbehoud)
geen studie
2 : bezoek Lijsternest



Prutske in de 4 seizoenen

We blikken blij terug op de inleefweek. Het deed heel veel deugd en plezier om te zien hoe de kinderen
meegingen in het thema.
We hebben Stijn Streuvels met Prutske weer helemaal tot leven gekregen!
Dank u wel voor de steun: we kunnen er weer een extra peutertafel mee aanschaffen: comfort ten top voor
onze kleinsten die als prinsen onthaald worden in de refter!

Visie-ontwikkeling.

Corona houdt ons niet tegen..
We ronden fase 2 van ons tijdspad af en willen vragen dat zoveel
mogelijk ouders hun insteek geven over de waarden die wij naar voor
schuiven na het analyseren van alle gegevens. Deze kregen we binnen
via de bevraging in oktober van jullie als ouders, maar ook leerlingen
en leerkrachten werden bevraagd.
Met het team gingen we aan de slag en kwamen we tot de volgende
stap. We schuiven 4 kernwaarden naar voor en willen daarmee onze
visie verder vorm geven. Denk je even mee?
We willen jullie graag uitnodigen om een kijkje te nemen op deze link .

Schoolraad

Alle scholen dienen een nieuwe schoolraad samen te stellen. Ook voor de ouders zullen we verkiezingen
plannen. Daarover krijgt u in de loop van april verdere info. We willen per vestiging één ouder in de schoolraad
laten zetelen.
In de laatste vergadering van 15 maart uitte de schoolraad zich alvast tevreden over onze vorderingen in de
visie-ontwikkeling.

Bingel (leerlingen lager)

Het platform Bingel stelt heel veel oefenmateriaal ter beschikking tot einde schooljaar.
Uw kind kan zich aanmelden en naar hartelust oefenen. Meer info vind je  op deze link.

Schoolreis onder voorbehoud

De zeeklas die normaal voorzien was voor 4de, 5de en 6de leerjaar zal niet kunnen doorgaan.
We willen graag een leuk alternatief voorzien voor onze leerlingen.
Daarom plannen we in de week van 10 mei 2 daguitstappen.
Verdere info volgt- ook afhankelijk van hoe alles evolueert- maar op maandag 10 en dinsdag 11 mei werken
onze oudsten niét in de klas.
Op dinsdag 12 mei houden we dan de schoolreis voor alle klassen van U12.
De kinderen van U7 plannen de schoolreis richting Moeskroen op 21 mei.

Ter info: het schooljaar eindigt voor de kinderen op dinsdag 29 juni om 16u.

Het ganse team wenst u allen een deugddoend paasverlof!!!

https://forms.gle/1qZNQuX2EQqNhBWGA
https://bingelvoorouders.be/filmpjes/#boekenkast

