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eind november 2021

We zijn de laatste week verdwaald….
Verdwaald in een verwarrend verhaal van positief of negatief,
van wel of niet testen,
een verhaal van in quarantaine blijven en wachten,
een verhaal van leerstofpakketjes thuis afleveren,
een verhaal van een flexibel leerkrachtenteam,
een verhaal vol frustratie en volhouden…..
En ondertussen is het adventsverhaal begonnen,
4 weken aftellen naar een verhaal van Vrede.

,

Een blik op het schooljaar
Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Schoolvakanties:
Kerstvakantie: van maandag 27/12 tot en met zondag 9/01
24 december is maar een halve schooldag.
Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03
Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04
Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05
Pinkstermaandag: 6/06
Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli
Facultatieve dagen: maandag 6 december ‘21
Pedagogische studiedagen: woensdag 26 januari ’22 en woensdag 4 mei ‘22
Instapmomenten in de peuterklas:
Maandag 10 januari 2022
Dinsdag 1 februari 2022
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022
Maandag 30 mei 2022
Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar:
Vrijdag 3 december: Sinterklaas komt op bezoek
Zaterdag 18 december: Kerstmarkt en wandeling
Vrijdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie voor alle kinderen
Donderdag 3 februari: Dinomuseum 2de graad
Vrijdag 4 februari: schoolfotograaf op bezoek voor individuele foto’s
Donderdag 10 februari: lagere school gaat schaatsen in Herentals
Vrijdag 11 februari: 5de en 6de lj bezoeken de Dossin kazerne in Mechelen
Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag
Donderdag 17 maart: 3de graad naar Technopolis
Woensdag 20 april: Buitenspeeldag
Vrijdag 6 mei; 6de lj bezoekt Robotland
Van 10 tot en met 13 mei: zeeklassen voor 4de en 5de lj
Dinsdag 10 mei: schoolreis 1ste graad naar de Efteling
Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 3de lj
Donderdag 19 mei: 3de lj naar Bokrijk
Zondag 22 mei: Familiedag
Zaterdag 28 mei: Vormsel
Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s
Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock
Dinsdag 28 juni: sportdag: met de ganse school naar zee
Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters

WIST JE DATJES
WIST JE DAT……………
-dat Farin en Farmin een zusje hebben gekregen; Welkom FARIMEHR!!
Een kleine zus voor grote zus en broer.
Proficiat aan mama en papa!
-dat Sinterklaas het niet ziet zitten om met velen in het kasteel te leven.
Hij heeft schrik om besmet te geraken en logeert daarom in een camper.
Welke Piet er bij slaapt weten we niet…..
-dat de vacature voor het ambt van directeur voor onze school gerust aan
alle geïnteresseerden mag doorgestuurd.
-dat we vragen aan de ouders van de kinderen die lang afwezig zijn, al door
te geven hoeveel nieuwjaarsbrieven ze nodig hebben.
-VOI.CE staat voor Vlaamse Onderwijsinspectie - Contribute to Education en
is de naam van onze gloednieuwe app waarmee zij digitaal het
onderwijsveld intrekken. Met VOI.CE willen ze iedereen die iets met onderwijs
te maken heeft een stem geven. En hoe doen ze dat? Met iets wat
gemakkelijk in een (boeken)tas of (broek)zak past: een slimme telefoon. Als
dat niet smart is …
Via VOI.CE krijgt iedereen die de app installeert op regelmatige basis vragen
over ons Vlaamse onderwijs, over een onderwijskundig thema, over ... Met
VOI.CE peilen we naar ieders mening en geven we daarna ook de
vastgestelde tendensen terug aan wie deelnam aan een bevraging. We
vertellen dus altijd wat anderen denken.
 uitnodiging VOI.CE voor de ouders (.pdf)

-Bedankt aan de vele kopers van wafels en chocolade!
-Bedankt aan de fietsbegeleider bij het 6de lj naar GITOK.
-Bedankt aan de begeleiders bij het 1ste lj voor MOEV in Essen op 19/11
-Dankjewel aan de voorlezers: zo kon er elke dag in elke klas voorgelezen
worden.

Een collage van een deel voorlezers
tijdens onze voorleesweek.

Op expeditie naar geluk
Op vrijdag 19 november 2021 zijn het 2de en
3de leerjaar op expeditie geweest.
We moesten opdrachten doen om de schatkist
te kunnen openen. Sommige opdrachten
waren leuk, sommige iets minder.
De leukste opdracht van het 3de leerjaar was
met een bolletje wol. Een bol wol werd naar
elkaar gegooid. We vertelden aan elkaar wat
we leuk vinden en waarvan we energie
krijgen. Zo maakten we een warm
spinnenweb van onze klas.
Op het einde van de expeditie was er een
groot feest met DJ’s en de ketnet-wrappers.
Leerlingen van het derde leerjaar
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20u ouderraad (digitaal)
Sinterklaas op bezoek!!

VRIJAF! Alle kinderen kunnen thuis spelen 
Stage in de rode klas

Medisch onderzoek gehoor in het 1ste lj
Zwemmen enkel voor 4-5-6

Medisch onderzoek 1ste lj vervolg + vaccinatie
Achterbroek wintert

9u CLB
9u kijkmoment

-

Bibliotheek

De school eindigt om 11.50u. In de namiddag geen school.
Zalig Kerstfeest

Laatste dag van 2021
Nieuwjaarke Zoete zingen

