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Kersttijd op school
zoals jullie al konden zien op onze FB – pagina, de schoolwebsite en
Gimme, zijn we van start gegaan met onze warmste week actie. De
kinderen zijn alvast enthousiast.
De juffen vragen nog wat overtollig kerstgerief om van onze school een gezellige plek te maken. Ze
verwerken ook heel veel in hun kerstknutselwerken. De verlichting is ook nog steeds welkom (
naamtekenen a.u.b. ).
Pedagogische studiedag 2 en 3: GEEN SCHOOL!
De data voor de komende studiedagen zijn:
- Woensdag 10 maart 2021 ( verlegde studiedag van 2 dec ).
- Woensdag 9 juni 2021
Hou hiermee rekening a.u.b. ( BKO De Vlinder in Zomergem zal - mits inschrijving - open zijn op die
dagen ).
Rapport 2 ( lager )
Gezien de periode tussen herfst- en kerstvakantie slechts 5 weken duurt zullen zeker niet alle
onderdelen van ieder leergebied gerapporteerd zijn bij het kerstrapport. Dit komt dan voor mekaar met
het 3de rapport in februari ( er zal terug een leeswijzer bij het kerstrapport zitten ).
Naschools aanbod na kerstvakantie – NIEUW: kinderyoga
“Bied yoga aan in scholen en je doet de best mogelijke investering in de toekomst!”
Dit is het besluit van internationale studies want de positieve effecten voor de volgende generatie zijn
zeer groot wanneer dit aangeboden wordt.
Kinderyoga gaat niet alleen om beweging en ontspanning. Het gaat om het verkennen van lichamelijk
en mentale grenzen, opwekken van fantasie, leren kennen van eigen krachten en omgaan van
emoties. En dat vanop een leeftijd waarop de impact het grootste is.
Liesbeth Vereecke, die sinds 2019 kinderyogadocente is, zal dit met veel plezier in groepjes van
maximum 15 enthousiaste kinderen demonstreren en naschools aanbieden!
Ons naschools aanbod:
- Musiceren met kleuters door Juf Elise op dinsdag
- Yoga voor kleuters door Liesbeth Vereecke op maandag
- Sport voor 1-2-3 door Juf Charlotte op maandag
- Beeldles voor 1-2-3 door Juf Morgane op donderdag

-

Yoga voor 1-2-3 door Liesbeth Vereecke op donderdag
Handwerken (met haken) voor 4-5-6 door Katrien Berth ( Bobonne )
Leren programmeren voor 4-5-6 door Meester Danny
Hanver typelessen voor 4-5-6 : 4 dinsdagen in januari apart in te schrijven via website
www.hanver.be ( zie gekregen brief ).

Overleg even met jullie kinderen welk naschools aanbod ze wensen te volgen na de kerstvakantie.
Binnenkort kan je hiervoor inschrijven via GIMME. Per les betaal je nog steeds €2 ( behalve voor de
typelessen ).
Juf Nita begeleidt de studie op ma – di – do van 15.10 tot 16 uur ( vanaf 15.30 uur voor 1-2-3 ).
Kleuters en leerlingen die niets volgen, spelen op de speelplaats totdat de BKO begint.
Schoolzwemmen na kerstvakantie
Het zwembad is terug open. Het schoolzwemmen kan dus op dit moment doorgaan zoals voorzien. We
zwemmen steeds op maandagvoormiddag vanaf de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar. Het
zwemmen voor het 1ste leerjaar is gratis. Voor de andere klassen bedraagt de prijs ( zwemmen + bus ) €3.
We geven de data even op een rijtje:
Maandag 11 januari - 18 januari - 25 januari - 1 februari - 8 februari - 1 maart - 8 maart - 15 maart

Oproep kleuterjuffen
Onze kleuterjuffen zitten door hun reservekledij heen. Ze zijn op zoek naar joggingbroekjes maat 110 –
116. Wie kan ons helpen?

De laatste dagen voor de kerstvakantie mag je onze laatste nieuwsbrief van 2020 verwachten.
Fijne aanloop naar Kerstmis voor iedereen!
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