Beste ouders,
Wat een rollercoaster de voorbije weken in onze school. We zijn zo blij dat we de meeste kinderen toch nog terug
mochten verwelkomen voor de kerstvakantie, want jawel, die begint nu plots een week vroeger dan voorzien.
Vandaar dat ook de Poppenieuws van januari zo vroeg verspreid wordt. We zijn er ons van bewust dat er allicht
nog wat info op ons af zal komen, die we dus nog niet in deze editie kunnen opnemen. Indien dit het geval zou zijn,
mogen jullie nog een extra Poppenieuws verwachten.

Kalender januari (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite)
Agenda onder voorbehoud van de ‘op dat moment’ geldende maatregelen.

Maandag 10 jan
Vrijdag 14 jan
Maandag 17 jan
Vrijdag 21 jan
Vrijdag 28 jan
Maandag 31 jan

We starten terug na een lange kerstvakantie. Hopelijk mogen we iedereen gezond
en wel terug verwelkomen.
Zwemmen L1 – L3
Start inschrijvingsperiode broers en zussen geboortejaar 2020
Zwemmen L1 – L3
Zwemmen L2-4
Rapporten/oudercontacten LS
Schoolsportklassen L1 (vm), L2 (nm)

Zwemmen
Vermits we de afgelopen periode een aantal beurten niet konden gaan zwemmen, hebben we de zwemrooster
verhoudingsgewijs aangepast. Deze staat reeds juist in de kalender en op Gimme. Ook in de maandelijkse
Poppenieuws zal u telkens kunnen lezen welke klassen gaan zwemmen.

Dank u wel Sinterklaas!
In de maand december verwachtten we Sinterklaas, maar om welgekende redenen kon hij helaas niet naar onze
school komen. Gelukkig was hij onze school niet vergeten en bezorgde hij per klas zeer mooie klascadeaus.
De kinderen die in quarantaine zaten kregen wat lekkers thuis bezorgd door de koerierdienst (enkele juffen en
meesters) en de andere kinderen kregen het lekkers op school. De aanwezigen mochten ook het pietenparcours
afleggen, niet evident hoor!
Bedankt ouderraad om Sinterklaas financieel te ondersteunen. De kinderen en juffen en meesters waren alvast
laaiend enthousiast met hun cadeaus.

Opbrengst Tekenfund : € 1 376,62
Heel wat ouders en grootouders hebben het kunstwerk van hun kapoen laten drukken op verschillende gadgets.
Wat fijn! Bedankt voor jullie steun en veel plezier met jullie aankoop!

Welkom
Op maandag 10 januari mogen we nog een nieuwe peuter verwelkomen in onze school. Dieuwke zal aansluiten in
de blauwe klas. Welkom Dieuwke!

Facturen december
Door de vervroegde kerstvakantie en quarantaine van onze secretariaatsmedewerker zullen de facturen voor de
maand december begin januari meegegeven worden.

Overlijdens
•
•
•
•

Carina Joos, oma van Nienke (L5)
Monique Van Brande, oma van juf Naomi
André Cornelis, opa van Aiden (L5)
Florimond De Prijcker, overgrootvader van Kor (L5) en Nette (L3), schoongrootvader van meester Pascal

Kerstkaartje + kerstzoektocht
Hebben jullie het digitale kerstkaartje al gezien? Surf snel naar de website van de school, want de kerstman heeft
voor onze school ook een speciaal cadeautje in petto.
Onze ‘eigen ministers’ dagen jullie trouwens uit om tijdens de vakantie de
kerstkaart van jullie klas te zoeken in het dorp en jouw naam er op te
plaatsen. Iedereen kerstkaart gevonden? En naam genoteerd? Dan wacht
er misschien een leuk geschenkje voor jullie na de kerstvakantie. Gaan jullie
de uitdaging aan? De schatkaart en uitleg vinden jullie terug op de website
van de school!

Inschrijvingen broers en zussen – geboortejaar 2020
Heb je een kindje dat geboren is in 2020?
Dan kan je hem/haar van 17 januari (8u30) tot en met 11 februari (15u30) met voorrang inschrijvingen op school.
LET OP: na deze periode vervalt je recht op voorrang!
HOE?
Maak een afspraak met directeur Veerle (telefonisch of per mail)
Breng de kids-ID, de ISI+-kaart of een klevertje van de mutualiteit mee voor de inschrijving.

Opgelet! Ook kinderen van 2020 die na 22 november geboren zijn en pas starten op 1 september 2023 moeten nu
al ingeschreven worden om voorrang te hebben. Anders hebben zij mogelijk geen plaats (alle inschrijvingen
gebeuren per geboortejaar).

We wensen iedereen een deugddoende kerstvakantie!
Fantastische (en veilige) kerstdagen en een ongelofelijk gezond 2022.
We zien elkaar terug in 2022!!!

Directeur Veerle en het schoolteam

