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KL + LA

Wat?
Eerste schooldag
Autoluwe woensdag

SOM (ouderraad) om 20 u. – vestiging Montessori Briel

KL-Briel + LA

Klassikaal infomoment voor ouders
18.30 u. – Montessorischool Briel
18.30 u. – Lagere school: 1ste, 3de en 5de leerjaar
20 u. – Lagere school: 2de, 4de en 6de leerjaar

KL + LA
KL-V
LA

Schoolfotograaf
Infomoment kleuters
Sportdag
Vormsel (onze leerlingen 6de ljr schooljaar 2020-2021)

KL + LA
LA

Strapdag
Startviering

Di

21

Woe
Ma
Woe

22
27
29

Do

30

KL + LA
L4 + L5
LA

Onze school is ook van de partij. Meer nieuws hierover later.
Scholenveldloop
Pedagogische studiedag voor lkr. Geen school voor de kinderen.
Dag van de sportclub
Zeeklassen: vertrek naar Cadzand – groepsaccomodatie Cadzandië
Feestboommoment

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

Familienieuws
Wij gedenken:
Dhr. François Verdyck, opa van Ella-Nore (2A), Oskar en Artuur
(Montessorischool Briel) en schoonvader van Maggelien Lambrechts
(voorzitster ouderraad SOM). Hij overleed op 19 juli 2021.
Dhr. William De Maeyer, papa van juf Hilde (oud-lkr.), is gestorven op 8 augustus 2021.
Wij wensen de kinderen, ouders en familieleden onze oprechte deelneming en veel sterkte toe.

Jaarthema: De tovenaars van MOS (= Milieu op school)

Meer nieuws?
Neem binnenkort zeker eens een kijkje op de website en/of facebookpagina van onze school. Je
kan er het laatste nieuws volgen en foto’s van de activiteiten bekijken.

GOUDEN WEKEN
De beginweken van dit nieuwe schooljaar zijn goud waard om een basis
te leggen voor een fijne sfeer in onze klassen, in onze school.
Ons leerkrachtenteam zet de komende weken dagelijks in op
groepsvorming zodat we daar de rest van het schooljaar profijt kunnen
uit halen.
Hierop inzetten geeft kansen voor onze kinderen om zich te nestelen,
zich veilig en geaccepteerd te voelen en komt ten goede aan
pestpreventie.

Werkgroep verkeer vraagt je aandacht!!
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Af- en aanrijdende auto’s, kinderen die te voet, met de fiets
of met het openbaar vervoer naar school komen, …. zullen weer het straatbeeld bepalen.
Onze schoolomgeving is minstens 2 keer per dag een ingewikkeld kluwen van auto’s, bussen,
vrachtwagens met daartussen fietsers en voetgangers. Dit gaat gepaard met uitlaatgassen, veel
lawaai- en geurhinder, gevaarlijke situaties, … Er heerst een drukte van jewelste.

Daarom geven wij graag enkele verkeersveiligheidstips mee:
1/ Pas als automobilist je snelheid aan.

2/ Word een echte parkeerheld.

3/Probeer zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.

4/Doe elke eerste woensdag van de maand mee aan de autoluwe woensdag.

5. Wist je dat je ook langs de Stationsstraat onze school kan bereiken?
De Stationsstraat is sinds vorig jaar een fietsvriendelijke straat. Geautomatiseerde voertuigen
mogen er de fietser NIET inhalen.

Wees steeds alert en hoffelijk voor elkaar.
Laten we samen werken aan een
veilige schoolomgeving.

Strapdag op vrijdag 17 september
Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets of step,…. 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.

