Verrekijker
Nieuwsbrief maart 2021
Kalender: maart (aangepaste versie i.f.v. huidige Corona-maatregelen)
Ma 1

JKA/JKB

Di 2

5A/5B
Directie

Medisch onderzoek
Start: inschrijvingen
Wieltjesdag
Opleidingsdag

Lager
SOM
Team lager

Autoluwe woensdag:
kom jij ook met de fiets of te voet?
Vergeet je fluohesje en fietshelm niet!
Dag van obesitas: extra bewegen is gezond!
Vergadering (digitaal) ouderraad SOM - 20 u.
Personeelsvergadering

Wo 3

Do 4

Vr 5
Za 6

Start: vastenvoettocht: meer info over projecten en
inschrijven → www.vastenvoettochtbuggenhout.be

Ma 8
Di 9

6A/6B/6C

Wo 10

JKC

Wieltjesdag
Leerlingenraad
Medisch onderzoek

OK (KL-V + KLBriel)+ L1 en L2

Toneel: ‘Over vliegen en andere dromen’ – gaat door op
school (verplaatst van 24/2 naar 10/3)

Juf Veerle
1A/1B/1C
School
Lager

Bijscholing
Monsterlijke microben – Marc Van Ranst
Digitaal bezoek van onderwijsinspectie
Bednet: nationale pyjamadag → Kom je ook in pyjama naar
school?
Auteurslezing Mathilda Masters
Zwemmen
Wieltjesdag

Do 11
Vr 12
Ma 15
Di 16
Wo 17

5A/5B
OK
1A/1B/1C

Do 18

Vr 19
Ma 22
Di 23
Wo 24
Do 25
Vr 26
Ma 29
Di 30
Wo 31

1A/1B/1C
Lager
Directie
zorgcoördinatoren
Iedereen

Auteurslezing Ann Lootens
LEEFHOUDINGENRAPPORT
Kangoeroewedstrijd
Opleidingsdag
Bijscholing: netwerk zorg
Facultatieve verlofdag – geen school

2A/2B
Team kleuter
6A
Kleuter
Leden schoolraad
Kleuter
3A/3B
6B
3A/3B

Wieltjesdag
Personeelsvergadering
Medisch onderzoek
Jaarthema: toonmoment
Vergadering schoolraad
Feestboom: verjaardagsmoment
Auteurslezing Guy Didelez
Medisch onderzoek
Wieltjesdag
Jaarthema: toonmoment
Feestboom
6C
Medisch onderzoek
KL = Kleuteronderwijs - LA = Lager onderwijs KL-V: Kleuters afdeling Vincentrum - KL-Briel: Kleuters afdeling Briel

Familienieuws

Wij verwelkomen:
Amedé werd geboren op 18 februari. Juf Lieve (GON-juf op onze
school) is zijn fiere oma.

Wij gedenken:
Dhr. Frans Meersman en Louisa Jacobs, beiden overleden op 4
februari 2021. Zij zijn de overgrootouders van Thibault (OKB) en
Elize (OKA) Casier.
Mevr. Celine Piessens, mama van juf Hilde De Maeyer (oudkleuterjuf van onze school), overleed op 25 februari 2021.

Een warme oproep aan de ouders op de route van de gedichtenwandeling:
Graag de raamgedichten terug meegeven naar school. We geven ze een mooi plaatsje
op school zodat de kinderen nog net iets langer van hun eigen dichterlijke talenten
kunnen genieten.
Hartelijk dank!
Team leesbeleid

De poëziewandeling is net afgelopen en er barst al een ander feest los! De
jeugdboekenmaand gaat vandaag van start. Het thema dit jaar: ‘Lezen is een feest!’. De bib
leverde alvast feestboxen voor elke klas. Benieuwd naar de inhoud? Vraag dan zeker eens
aan je kind wat er zoal in de box zat. Filmpjes van het ‘unboxen’ zullen jullie nog te zien
krijgen op de website en/of facebookpagina van de school. Dank alvast aan de
medewerkers van de bibliotheek voor dit initiatief.

Van 27 februari tot 7 maart 2021 is het de ‘Week van de
vrijwilliger’. De hoogste tijd dus om onze vrijwilligers te bedanken.
Wij zetten hen dan ook met veel plezier in de bloemetjes. Hun
inzet, hulp, geduld en medewerking is onmisbaar en goud waard.
DANKJEWEL!!

Schreef jij je al in voor de vastenvoettocht? Het is nog niet te laat.
Van 6 maart tot 29 maart kan je helemaal coronaproof wandelen in Buggenhout.
Er zijn drie tochten voorzien met verschillende trajecten (6km – 12km – 18km). Voor de
jongere kinderen is er ook een fotozoektochtje voorzien.
De kinderen kregen al een sponsorlijst mee via de school. Bezorg deze zeker deze week
aan de school.
Ken je mensen die zin hebben in een wandeltocht? Aarzel dan niet om hen uit te nodigen.
Alle info vinden ze op de website www.vastenvoettochtbuggenhout.be.
Dank aan alle medewerkers om ook deze 47ste editie te realiseren.

