Mededelingen februari 2021

Agenda
02.02.2021: Lichtmis

kleuters

Maria-Lichtmis wordt 40 dagen na de geboorte van Jezus gevierd. De traditie zegt dat wie met Lichtmis
pannenkoeken eet een voorspoedig jaar zal hebben. Onze kleuters brengen kaarsjes naar Maria en het
kindje Jezus en smullen naar jaarlijkse traditie van een lekkere pannenkoek.

3de en 4de leerjaar

02.02.2021: Theater De Werft Geel
05.02.2021: Theatervoorstelling te Blauberg

kleuters

05.02.2021 - 12.02.2021: Vlaamse week tegen pesten = de vriendschapsweek
In het kader van de ‘anti-pestcampagne’ schenken we deze week op school weer extra aandacht aan
dit thema.

09.02.2021: Schoolraad te Bergom

20.00 u.

Agendapunten vanuit de geleding ouders kunnen doorgegeven worden aan Anne Van Es.

09.02.2021: Dikke truiendag.
Vandaag gaat de verwarming een graadje lager. Zo dragen wij ons steentje bij tot minder CO2uitstoot en helpen we meewerken aan een beter klimaat. (Meer info verderop in deze
mededelingen)

13.02.2021: Begin krokusvakantie
21.02.2021: Einde krokusvakantie
23.02.2021: Sport gezond (de Mixx)

voormiddag

24.02.2021: MOEV! netbal NM (de Mixx)

namiddag

6de leerjaar
5de en 6de leerjaar

Informatie
Update corona-maatregelen: nog steeds code oranje
Op school geldt nog altijd code oranje. U kreeg eerder al via mail en/of de website van onze
school informatie over wat deze code voor ons als school inhoudt.
De uitstappen en buitenschoolse activiteiten worden dus nog steeds opgeschort. De
roodgekleurde geplande activiteiten en uitstappen in bovenstaand overzicht gaan dan ook
NIET door.
Bijkomende informatie: Zoals je wellicht al hebt vernomen via de media wordt de
krokusvakantie voor de kleuterschool en lagere school NIET VERLENGD. Er komt ook GEEN
ALGEMENE MONDMASKERPLICHT voor de kinderen van het 5de en 6de leerjaar. Enkel als er
een besmetting wordt vastgesteld bij een leerling of leraar of die in isolatie of quarantaine
moet, moeten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar overal op school een mondmasker
dragen en dit gedurende 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of
leraar. Het CLB zal in dat geval steeds de richtlijnen geven die de school moet opvolgen.
Uiteraard kan deze informatie steeds wijzigen als er door de evolutie nieuwe maatregelen
worden opgelegd.
Vlaamse week tegen het pesten

Zoals ieder jaar willen we hier op onze school extra aandacht geven omdat we dit erg
belangrijk vinden. We willen er samen een mooie vriendschapsweek van maken!
Langs deze weg willen we jullie als ouders ook vragen om extra aandacht te hebben
voor de schermtijd van jullie kinderen en de manier waarop ze de sociale media
gebruiken. Zeker tijdens deze Coronaperiode zitten kinderen vaak langer achter hun
computerscherm. We vangen op school dan ook soms signalen op dat er via internet
door de kinderen wel eens ‘verkeerde dingen’ worden gezegd en ‘ongepaste beelden’
worden gedeeld. Daar maken we ons zorgen over… Op school bespreken we, zeker in
de hogere klassen, de mogelijke valkuilen van het internet in klasverband.
Maar langs deze weg willen we jullie als ouders ook oproepen om mee over de
schouders van je kind te kijken en zeker afspraken te maken i.v.m. het gebruik van de
social media.

Dikke Truiendag: dinsdag 9 februari 2021
Zoals ieder jaar nemen we nu ook weer deel aan de ‘Dikke Truiendag’. Kleed je kind
warm aan, want de verwarming op school gaat vandaag een graadje lager.
Meer info over de acties vind je op https://www.dikketruiendag.be/

Carnaval
Van 10 februari tot en met 12 februari staat in de lagere
school carnaval in de spotlights!
Elke dag komen de kinderen verkleed naar school naargelang
het thema van die dag. Het is elke dag wat anders. Het is
zeker niet de bedoeling om iets aan te kopen. Hoe origineler,
hoe liever!
Let op: geen zwaarden, geweren en messen!
• woensdag 10 februari: Binnenstebuiten en/of achterste-voor!
• donderdag 11 februari: Gekke haren en/of leuk hoofddeksel!
• vrijdag 12 februari: Vandaag ben ik verkleed naar keuze!
Ook in de kleuterschool vieren ze carnaval, meer uitleg krijg je via de kleuterweetjes!

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind?
✓ Facturatie november/december 2020

