Verrekijker
Nieuwsbrief februari 2021
Kalender: februari 2021
Ma 1

KL-Briel

Di 2

Kleuter + L1
3de kleuter
L2
Team kleuter
Lager

(aangepaste versie i.f.v. huidige Corona-maatregelen)

Medisch onderzoek – jongste kleuters
Start: inschrijvingen voor broers en zussen
We vieren Lichtmis
Zwemmen
Wieltjes
Personeelsvergadering
Datum van oudercontact werd verschoven naar week van 22/2
(zie mail: reeds eerder verzonden)

Wo 3

Do 4

6C

Vr 5

SOM
Lager

Ma 8

Iedereen

Di 9

Iedereen
3A-3B
Kleuter

Autoluwe woensdag: kom jij ook met de fiets of te voet?
Vergeet je fluohesje en fietshelm niet!
Wonder van het leven (seksuele voorlichting) – 6A en 6B
kwamen reeds aan bod in januari.
Vergadering (digitaal) ouderwerking SOM - 20 u.
Puntenrapport
Start: week tegen pesten
Start van onze vincentrum-poëziewandeling. Meer uitleg volgt
nog.
Dikke truiendag
Wieltjesdag
Oudercontact: digitaal

Directie

Directievergadering Oost-Vlaanderen

Wo 10
Do 11
Vr 12

Start: krokusvakantie
Maandag 15 tot vrijdag 19 februari 2021
Ma 22
Di 23
Wo 24

Do 25
Vr 26

Directie
OK (KL-V +
KL-Briel)
L 1/L 2
KL-V
Team lager
KL-V + LA

Opleidingsdag
Toneel: ‘Over vliegen en andere dromen’ – gaat door op school

Jaarthema: toonmoment
Personeelsvergadering
Verjaardagsmoment - Feestboommoment

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

Familienieuws

Wij verwelkomen:
Noud, broertje voor Fleur (JKC), werd geboren op 18 december
2020. Proficiat aan de ouders en grote zus.

Wij gedenken:
Dhr. Jean-Paul Moonens, opa van Lize (3A) overleed op 4 december
2020.
Dhr. Yvo Abbeloos, pépé van juf Sofie (zorgcoördinator lagere
school) en overgrootvader van Anna (klas 1A).
Dhr. Ghislain Wauman, grootvader van juf Tina (OKB en Montessorischool Briel). Hij
overleed op 17 januari 2021.

Werkgroep: leesbeleid: Poëzieweek
Hallo,
ik ben Nora Vandevenne uit 6A. Een paar maanden geleden
had de BIB een gedichtenwedstrijd georganiseerd.
Gedichten schrijven is echt iets voor mij, dus heb ik zeker
meegedaan.
Een tijdje later kreeg ik het bericht dat van de 9 winnaars,
ik erbij was.
Ik was enorm blij! Je kan vanaf 31 januari de gedichten
officieel gaan bekijken tijdens een wandeling in
Buggenhout bos.
Jullie komen toch ook?

In de categorie ‘volwassenen’ is juf Griet één van de
winnaars. Ook haar gedicht zal je op je weg tegenkomen.
We hebben duidelijk veel talent in huis!!

Dit is nog niet alles! Onze werkgroep ‘leesbeleid’ zorgde ervoor, samen met alle kinderen,
juffen en meesters, dat je binnenkort op stap kan met het hele gezin.
Meer info over de vincentrum-poëziewandeling volgt deze week.

Belangrijke info: inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022:
voor peuters, kleuters én leerlingen in de lagere school
Alle ouders met een broertje of zusje van één van onze leerlingen kunnen inschrijven. Door
Corona gaan we onze werking ook op dit vlak moeten aanpassen. Juf Els zal u de nodige
documenten bezorgen. Mocht u dit nog niet gekregen hebben, aarzel dan niet om contact
op te nemen met het secretariaat. Dit kan telefonisch (052/33.30.40) of via mail naar
vbs.buggenhout@vincentrum.be Vanaf 1 maart mogen alle andere geïnteresseerde ouders
ook inschrijven.
Een fysieke rondleiding is in deze coronatijden met de gekende toename echter niet
verantwoord. Het open-klasmoment zoals we jaarlijks organiseren kan niet doorgaan. De
rondleiding op zaterdag 6 februari zullen we ook opschorten. Er werden enkele filmpjes
gemaakt van onze werking. Deze kan je alvast bekijken door op de volgende link te klikken

http://vincentrum.be/nl/algemeen/inschrijvingen-2021
Kent u nog iemand die op zoek is naar een toffe school met een groot hart, een uitdagende
speel- en leeromgeving voor kinderen, enthousiaste juffen en meesters, een fijne ploeg van
ouders en nog zoveel meer? Aarzel dan niet om bovenstaande link te delen of onze
gegevens door te spelen.

Nieuws van
Hartelijk dank voor jullie deelname aan de huiskamerquiz!
De winnaars van de eerste huiskamerquiz zijn ‘De Panters’! Proficiat!
Het podium wordt vervolledigd door ‘Rue du Pantalon’ op plaats 2 en ‘De pateekes’ op
plaats 3. Zij mogen een mooie quizprijs thuis verwachten.

Proficiat aan alle SOM-medewerkers voor een geslaagde eerste editie.
DANKJEWEL voor de organisatie.

