Beste ouders,
Graag starten we met onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. We zijn alvast goed gestart op school.

Dankuwel!
Fijn om te zien dat we geen kinderen moesten missen of weigeren op school omdat ze op reis geweest (zouden) zijn in het
buitenland. We willen alle ouders dan ook bedanken dat jullie ook hierin jullie verantwoordelijkheid hebben genomen. Een
welgemeende dankjewel!

L5 in een nieuw jasje
Wat een superstart voor onze kinderen van het 5de leerjaar, zij startten in
een nieuwe klaswerking en in een opgefriste klas. Benieuwd hoe dat eruit
ziet? Neem dan zeker een kijkje op de schoolwebsite.

Speelhal
Ook de leerlingenraad heeft niet stil gezeten. Deze gedreven ploeg werkte spellen uit
om tijdens de middagspeeltijd in de refter te spelen. Zo kunnen kinderen kleuren, lezen
in de gezellige leeshoek, Kapla spelen, gezelschapsspelletjes spelen, bouwen met
houten constructiematerialen. Elke klas krijgt afwisselend een middagspeeltijd de kans
om in de ‘omgebouwde speelhal’ (= refter) te spelen volgens een vast rooster. Dit
allemaal gerealiseerd door de leerlingenraad. Spelregels opstellen, een filmpje maken
om dit voor te stellen, grondplan tekenen,… niks was hen teveel! Proficiat
leerlingenraad. En nu: spelen maar!

Zwemmen
Goed nieuws! We mogen terug gaan zwemmen! Dit uiteraard op een coronaveilige manier. Het zwembad heeft de nodige
maatregelen hieromtrent getroffen. We hebben de zwemagenda wat moeten aanpassen, zodat elk leerjaar evenredige
zwemkansen krijgt dit schooljaar. Deze agenda vinden jullie terug op Gimme (kalender) en op de agenda (kalender) op onze
schoolwebsite. Vrijdag starten de kinderen van L1 en L3 met hun zwembeurt!

Toneelvoorstellingen
Geplande toneelvoorstellingen worden voorlopig nog geannuleerd, omdat dit vaak samen is met verschillende scholen. Van
zodra dit terug kan/georganiseerd wordt, brengen we jullie op de hoogte via de Gimmeberichten.

Pedagogische studiedag
Nog even kort laten weten dat op woensdag 13 januari een pedagogische studiedag staat gepland, dit wil zeggen dat het
geen school is voor de kinderen. Jullie kregen eerder een inschrijvingsblaadje mee voor de buitenschoolse opvang.

Laten we hopen dat we een veilig en gezond jaar tegemoet mogen gaan met de Priester Poppeschool. Samen komen we er
wel en blijven we de nodige inspanningen leveren om het veilig te laten verlopen.

Warme groeten,
Schoolteam en directeur Veerle

