Verrekijker
Nieuwsbrief december 2020
Kalender: december (aangepaste versie i.f.v. huidige Corona-maatregelen)
Di 1
Wo 2

Do 3

Vr 4
Ma 7
Di 8
Wo 9
Do 10
Vr 11
Ma 14
Di 15
Wo 16
Do 17
Vr 18

Webinar: Gamen door CGG Waas en Dender (vooraf inschrijven)

Iedereen
SOM
Team Lager
directie

Autoluwe woensdag: kom jij ook met de fiets of te voet?
Vergeet je fluohesje en fietshelm niet!
Sint en roetpieten op bezoek
Vergadering (digitaal) ouderwerking SOM - 20 u.
Personeelsvergadering
Overleg directies Buggenhoutse scholen: ‘Verkeersveiligheid’.

Team Kleuter
L1
directie
directie

Leerlingenraad
Personeelsvergadering
Medisch schooltoezicht (gaat door op school)
Opleiding profs (digitaal)
Overleg (digitaal) directies scholengemeenschap

L1 tot L6

RAPPORT
NM: afgevaardigden van de school brengen de attenties en
wensen naar het rusthuis

Lager
Kleuter

Kerstevocatie: ‘Vier het licht’ Feestboommoment
Kerstvakantie:
maandag 21 december 2020 tot vrijdag 1 januari 2021
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws
Wij verwelkomen:
Op 21 november werd juf Tina de fiere Tia van Gaston. Wat een
gelukzak. Proficiat!

Onze digitale informatiekanalen op een rijtje
Omdat we jullie graag zo goed mogelijk informeren, maken
we gebruik van verschillende communicatiekanalen. Waar
kan je zoal terecht voor meer informatie:
Noodzakelijke informatie
Website
www.vincentrum.be
nieuwsbrief
‘Verrekijker’

Vincentrum-mail

Aanvullend (niet te missen!)
Facebookpagina
Sint-Vincentius
+ Facebookpagina
Montessorischool
Briel
Facebookpagina
SOM

Voor algemene informatie (praktische
afspraken, menu, inschrijvingen, belangrijke
data,…) kan je op onze website terecht.
Het maandelijkse nieuws delen we via onze
nieuwsbrief, vb. deze Verrekijker. Je
ontvangt deze via mail en kan deze ook lezen
op onze website.
Als ouder ontvang je geregeld vanuit de
school of de klas een mailtje. Wijzigt jouw
mailadres? Neem dan contact op met het
secretariaat.
Het bruisend schoolleven in onze scholen in
woord en beeld!
Foto’s van activiteiten en geregeld een
interessante link, vind je hier.
Je kan naar onze pagina surfen, ook al heb je
geen Facebook account.
Als school zijn ouders een onmisbare schakel
in het delen van informatie. Ook onze
ouderwerking heeft een facebookpagina.
Vergeet ook hier de ‘vind ik leuk’-knop niet
aan te klikken.

Terugblik: Geslaagde voorleesweek
Onder het motto 'Lezers maak je samen' zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid.
Onze school krijgt een schitterend rapport: 10/10 voor alle ouders, grootouders, tantes,
nonkels, e.a.…. DANKJEWEL voor jullie filmpjes. Onze kinderen genoten van spannende,
avontuurlijke maar vaak ook ontspannende
prentenboeken, verhalen of fragmenten uit
boeken. Jullie zorgden voor een glimlach op
het gezicht van vele kinderen.

Week van de afvalophaler en de recyclageparkwachter
Naast onze ouders willen we ook alle afvalophalers en
recyclageparkwachters bedanken. Onze leerlingen
maakten deze dankbaarheid duidelijk. Onze ophalers
genoten enorm van de vele mooie tekeningen en lieve
woorden.

Attenties voor de bewoners in het rusthuis te Buggenhout
Wenst u, als ouder, grootouder, Sint-Vincentius-sympathisant, ook een kaartje of attentie
te bezorgen aan het rusthuis dan kan u dat tot 14 december bezorgen aan onze school via
uw kind. Op woensdagnamiddag, 16 december, zullen we alle kaartjes, briefjes en
knutselwerkjes veilig overhandigen.

