Verrekijker
Nieuwsbrief september 2020
Kalender: september
Di 1
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Do 3
Vr 4
Za 5
Zo 6
Ma 7
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Do 24
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Eerste schooldag. We starten om 8.30 u.
KL + LA

Eerste communie (enkel voor communicanten en gezinsbubbels)

KL + LA
LA
LA
KL-Briel

Directievergadering: scholengemeenschap
Schoolfotograaf
Sportdag
Digitale info
Infomoment voor ouders (uitnodiging volgt)

Lkr. KL
KL + LA
KL

Start: week van de mobiliteit
Teamvergadering kleuter
Strapdag
Digitale info

KL-V +
KL-Briel
+ LA 1
LA
Lkr. LA
directie

Toneel: Thema: Verkeer
Afzonderlijke voorstelling voor 1A/1B/1C. Dit gaat door op onze
school.
Scholenveldloop: deze gaat niet door
Teamvergadering lagere school
Directievergadering: Montessori
Vormsel (enkel voor kinderen en gezinsbubbels)
LA: Feestboom – jarigen september
Pedagogische studiedag voor lkr. Geen school voor de kinderen.

KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Jaarthema

Familienieuws

Wij gedenken:
Dhr. Guido Van De Velde overleed op 9 juni 2020. Hij gaf onze
leerlingen van het 3de leerjaar elk jaar een fijne rondleiding in het
museum Ter Paelen. Als gewezen onderwijzer kon hij dit heel goed
op maat van onze kinderen. Wij zijn dankbaar voor wat hij
betekende voor onze school.
Dhr. Frans De Velder, overgrootvader van Jade Van Ruysevelt (1A), overleed op 9 juni.
Op 26 mei overleed Mevr. Joanna Vleminckx, overgrootmoeder van Ella-Nore (1B), Artuur
en Oskar Verdyck (Montessori –Briel)
Mevr. Maria Vermeir, grootmoeder van onze zorgcoördinator juf Sofie en
overgrootmoeder van Anna Peeters (1A), overleed op 30 juli.
Mevr. Maria Van Steen, grootmoeder van juf Carol (1A) is overleden op 30 augustus.
Wij wensen de kinderen, ouders en familieleden onze oprechte deelneming en veel sterkte
toe.

Wij verwelkomen:
Lowik Uyttersprot, broertje van Alice (JKC), werd geboren op 24
juni 2020.
Renée, dochtertje van juf Julie (vorig schooljaar in 1A), werd
geboren op 9 juli 2020.
Lowik en Renée, welkom om deze wereld.

Werkgroep: Verkeer
Een veilige schoolomgeving? Daar gaan we samen voor. Ook jij kan hier aan
meewerken.
Alle kinderen dragen een fluovestje om naar school te
komen én om terug naar huis te gaan. Laat dit een
dagelijkse gewoonte worden.
Zo worden kinderen gezien! Wie met de fiets naar school
komt, heeft zeker ook een fietshelm op.
Op woensdag 2 september én elke eerste woensdag van de maand is er een
autoluwe woensdag. Dat wil zeggen dat we de auto aan de kant laten staan. We
proberen om die dag met de fiets of te voet naar school te komen. Het is goed voor
je gezondheid, het milieu én het zorgt voor een veiligere schoolomgeving.
We hopen natuurlijk dat jullie dat zoveel mogelijk zullen doen. Onze juffen en
meesters kijken alvast uit naar je komst.

Strapdag op vrijdag 18 september
Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets,
step, te paard,…. naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat
duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is.
Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de
schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de Week van de Mobiliteit.

