
kalender februari

di 1 Welkom nieuwe peuter!
4-5-6: bib

wo 16

wo 2 do 17 6: schoolbezoek Sint-Jan Berchmans
Avelgem

do 3 6: medisch consult in CLB Waregem vr 18

vr 4 2-3 : bib za 19 zwemmarathon en zwemmeeting van
13u30-18u30

za 5 zo 20

zo 6 ma 21 jobschaduwen in kleuter en eerste
leerjaar
geen studie (personeelsvergadering)

ma 7 FLUO mee: testproject fluo en high five
bij U12

di 22 zwemmen
4: medisch consult op school
4: sessie EHBO
5-6: toneel
typles van 12-13u

di 8 zwemmen
typles van 12-13u

wo 23

wo 9 zwemmen voor
maan-meesklaszwemmen Maan en
Meesklas

do 24 6: PTI Kortrijk te gast in onze klas

do 10 vr 25 Carnaval op school

vr 11 1: bib za 26

za 12 zo 27

zo 13 ma 28

ma 14

di 15 typles van 12-13u



SMOG in de klas en op school

Onze Julesklas maakt sinds september kennis met SMOG: dit staat voor Spreken Met Ondersteuning van
Gebaren.http://www.s-m-o-g.be/
Omdat we als school geloven in de meerwaarde hiervan, volgen alle medewerkers van U7 en van de
Engelhoek samen met enkele betrokken ouders een vorming om deze ‘TAAL’ onder de knie te krijgen.
Wie weet komt uw kind ook naar huis met een gebaar van de kleuren of de dagen of een activiteit.
We zijn in elk geval trots op deze verbinding ouders-kinderen-school!

Testproject FLUO en High Five in U12

Vanaf volgende week zullen de kinderen die hun fuo dragen bij U12 extra munten kunnen verdienen.
Hiermee staan we stil bij veiligheid en fuo in het verkeer.
Maandag worden alle fluo’s voorzien van een badge die ook zal scannen bij het aankomen op school.
Het testproject loopt tot aan de krokusvakantie.
Vergeet (uiteraard) je fluo niet!!

Schoolfeest weekend van 11 maart

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het geen optreden in de Linde.
Wat we wel plannen is een projectweek met STRAPJEFIT en een hele leuke afsluiter in het weekend waar we
jullie ook graag bij ontmoeten.
Deze week krijgt u meer nieuws over het concept, noteer vrijdag 11 maart graag in uw agenda!

Schoolfotografie op maandag 7 maart

Op maandag 7 maart, vlak na de krokusvakantie, organiseren we
schoolfotografie.
Broers en zussen worden samen gefotografeerd, van elke leerling
wordt een leuke pose genomen.
We nemen natuurlijk ook een klasfoto.

Bedankt

We bedanken jullie graag allemaal voor de heel vlotte samenwerking!
Het was soms niet makkelijk om plots met een gesloten klas te maken te krijgen. Het werken van thuis uit met
(zieke) kinderen is niet evident.
Nu er versoepelingen zijn, zal alles snel beter worden en hopen we dat we de piek nabij zijn die ook in onze
scholen woedde.
Dank voor de open sfeer van samenwerken hierbij!

http://www.s-m-o-g.be/



