Hier vindt u al een eerste snelle klasfoto! Ga naar ‘activiteiten’.
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~

WELKOM!

~ Beste ouders, lieve kinderen. Wees (opnieuw) welkom op onze

school. We zijn gestart. Niet zoals we helemaal willen en toch… Toch konden we
onze kinderen op een warme manier verwelkomen. We konden de kinderen helpen die er nood
aan hadden. De maatregelen moeten we nu eenmaal volgen. We zullen nog lang moeten
bijsturen. Dat vinden we niet erg. Zo leren ook wij omgaan met “het nieuwe normaal”. Wat is
het fijn om iedereen terug te zien. Wat is het fijn weer rond te lopen op school tussen al jullie
zalige, joelende, spelende, stralende kinderen. Wat is het fijn om weer gewoon les te geven.
We krijgen meermaals de vraag hoe jullie als ouder kunnen helpen, ook al kan je geen
soepouder, leesouder of nog iets anders zijn overdag. Wel, dat vertellen we jullie graag op onze
infoavond. We doen een warme oproep om naar de infoavond te komen. De werking van de
klas, de aanpak van bepaalde leerstof, een zoektocht naar talenten… het staat allemaal op de
planning. Tot maandag of dinsdag!

~ SCHOOLAFSPRAKEN ~
Voor sommigen is dit evident, maar voor vele anderen is het allemaal nieuw op onze
school. We overlopen hier graag enkele afspraken…

 Net voor de speeltijd eten onze kinderen koek of fruit op in de klas. Ze hebben hiervoor een
koeken –of fruitdoosje bij. Uiteraard mogen kinderen alle dagen groenten of fruit meebrengen,
maar op woensdag én vrijdag is dit verplicht.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook nog een speeltijd in de namiddag. Vrijdag niet.

 We geven de voorkeur aan plat –of bruiswater. Tijdens speeltijden wordt enkel water
gedronken; tijdens de middagpauze mag eventueel fruitsap of een melkproduct. Tijdens de
lessen mag ook enkel water gedronken worden, het liefst in een herbruikbare drinkenbus.

 Trakteren voor je verjaardag is zeker toegelaten! Wel vragen we om voorverpakte dingen
mee te brengen én om enkel de eigen klas te trakteren. Iets dat we in de klas kunnen opeten, is
het meest gezellige. Rondgaan naar verschillende klassen voor familie is niet toegelaten.
Kaartjes voor verjaardagsfeestjes mogen enkel op school uitgedeeld worden wanneer álle
kinderen van de klas mogen komen. Anders dien je de kaartjes thuis te bezorgen…

 De parking voor onze lagere school is enkel bedoeld voor leerkrachten en externe
begeleiders. De parking op de basketvelden wordt ’s morgens en ’s avonds geopend, zodat je
daar kunt parkeren. Gelieve begrip te tonen voor auto’s die tot aan de zorgboerderij rijden
omdat ze daar moeten zijn.

~

OUDERRAAD

~ De ouderraad is een stevige achterban voor onze school. Ze

ondersteunen ons bij allerlei activiteiten. Meer info over de eerste vergadering
volgt binnenkort!

~ SOEPOUDERS ~ Het is al een heuse traditie geworden, maar we lichten het toch

nog eens toe voor onze (vele) nieuwe ouders. Elke klas maakt in de komende maanden
een keertje soep voor de hele school. Onder begeleiding van soepouders worden
groenten, niet zelden uit onze eigen moestuin, gesneden, gekookt en gemixt tot een lekkere
soep. Deze wordt dan gratis uitgedeeld aan alle kinderen. De soepdata staan op Gimme zodat
u weet wanneer er soep gemaakt wordt door welke klas. Wil je een keertje helpen? Laat het
dan weten aan soepmama Yasemin (aydiny@outlook.be).
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~ KALENDER

SEPTEMBER

~ Deze kalender wordt ook grotendeels opgenomen in

Gimme, zodat u steeds op de hoogte wordt gebracht van de aankomende
activiteiten die betrekking hebben op de klas(sen) van uw kind(eren).
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Welkom! (Via een apart Gimmebericht geven we uitleg.)
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Infoavond (start 19u00) – inschrijven via strookje
Infoavond (start 19u00) – inschrijven via strookje
Typcursus (Hanver)

ALLE KLASSEN
ALLE KLASSEN

Individuele foto’s
Zwemmen 2e en 3e leerjaar

ALLE KLASSEN
2A+2B+3A+3B

INGESCHREVEN LLN.

Toon je vrienden in welke sportclub jij zit door
in die sportoutfit naar school te komen.
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Typcursus (Hanver)
“Breng je sportclub naar school”

INGESCHREVEN LLN.

Soep voor de hele school (gemaakt door 3A)
Strapdag (stappen/trappen naar school)

3A + ALLE LEERLINGEN
ALLE KLASSEN

ALLE KLASSEN
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Doel: zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school komen vandaag!
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INGESCHREVEN LLN.

Zwemmen 2e en 3e leerjaar
Groeiportfolio + evaluatiemateriaal

2A+2B+3A+3B
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ALLE KLASSEN

Onze evaluatiekalender staat op de website: www.lagercollegeessen.be/collegeweetjes

Lokale verlofdag
Typcursus (Hanver)

INGESCHREVEN LLN.
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