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RAPPORTEN

VOORLEESWEEK

SINT OP SCHOOL

Op vrijdag 18 december 2020 krijgen de kinderen
van de lagere school hun rapport mee naar huis.
In de week van 11 tot 15 januari 2021 is er voor
de ouders een oudercontact gepland waar dit rapport kan besproken worden. Het inschrijfstrookje
mag je na de kerstvakantie bij de leerkracht afgeven. Zoals het oudercontact van oktober zal het
dan ook weer digitaal of indien nodig telefonisch
doorgaan.

De voorleesweek stond dit jaar in het
thema van ‘lezen maak je samen’. Vermits er niemand fysiek op school aanwezig mocht zijn en leerkrachten ook
niet in verschillende klassen konden
gaan voorlezen, hebben we het anders
aangepakt. Er werden door de leerkrachten massaal filmpjes gemaakt
terwijl ze prentenboeken voorlazen. Deze filmpjes werden met alle klassen gedeeld en zo hebben alle kinderen de
voorbije week kunnen genieten van
prachtige voorleesverhalen.

Vorige week vrijdag waren Sint en Piet
op bezoek in onze school. Op een Coronaveilige manier hebben ze alle klassen
kunnen bezoeken. De kinderen hadden
hele leuke liedjes, dansjes en gedichtjes
voorbereid en een heleboel prachtige
tekeningen gemaakt. Sint beloonde hen
daarvoor dan ook met een grote zak vol
met lekkers. Aanstaande donderdag
zetten alle klassen hun bord en hopelijk
vindt Sint nog tijd om die nacht nog
eens langs te komen. Hoopvol wachten
we.

NIEUWJAARSBRIEVEN LAGERE
SCHOOL
Ook al zullen de nieuwjaarsbrieven op 1 januari
op een andere manier moeten voorgelezen worden, toch houden we eraan om ook dit jaar
nieuwjaarsbrieven te schrijven in de klas. Ieder
kind krijgt gratis één nieuwjaarsbrief die bestemd
is voor de ouders. Indien je meerdere brieven
wenst, kan je die bestellen in de school. De brieven kosten € 0,90 per stuk. In de loop van december kan je de bestelling doorgeven via de schoolagenda van je kind. De betaling gebeurt via de
schoolfactuur.

OPBRENGST
KOEKJESVERKOOP
De oudervereniging en het schoolteam
willen jullie heel erg bedanken voor de
massale aankoop van de LU koekjestassen. Hopelijk hebben ze gesmaakt!
Deze actie heeft € 1623,50 opgebracht.
Dit bedrag komt volledig ten goede aan
de kinderen van onze school.
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