Nieuwsbrief 6/20-21
De brief is verstuurd !
Dan hebben we het natuurlijk over de brief die de juffen en meesters naar de Sint hebben
geschreven met de vraag om ook dit schooljaar onze schoolpoort niet voorbij te rijden. Wij
hopen natuurlijk dan ook dat we de Sint en zijn knotsgekke
knechten mogen begroeten op vrijdag 4 december en weten
al sinds zijn aankomst in België dat er ook op onze school
géén stoute kinderen waren !
( iets wat we natuurlijk al véél langer wisten )

Kijkdag voor nieuwe kleuters
Ook ons kijkmoment voor de instappers die na de kerstvakantie
onze Burgstraatfamilie komen vergroten is onderhevig aan de Coronamaatregelen.
Onze kleuters, geboren voor 5 juli 2018 krijgen een exclusieve
uitnodiging van juf Griet om kennis te komen maken met de
klaswerking.
We wensen Vie, Dennis, Jasper en hun ouders alvast een warm
welkom toe op onze school !

Oudercontact kleuterschool en lagere
school
Maandag 30 november krijgen onze leerlingen van de
lagere school hun eerste rapport mee naar huis.
Woensdag 2 december organiseren we ons online
oudercontact, zowel voor de kleuterschool als voor de
lagere school.
Gisteren kregen jullie de mail met de nodige uitleg,
vanavond kunnen jullie inschrijven vanaf 19u00 en dit
tot dinsdagavond 1 december 19u00.
Onze leerlingen van het eerste leerjaar hadden hun
oudercontact begin november. Zij krijgen hun volgende
rapport op 22 januari met aansluitend een
rapportbespreking op 27/28 januari. Een uitnodiging zal
dan uiteraard volgen.

DeDe ooievaar

Stan ( 4 november 2020 ), broertje
van Tess Cowé – 1 KOB
Wij wensen Tess samen met haar fiere
ouders veel geluk toe met dit nieuwe
leven in huis !
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Kerstfeest op school !

Het duurt nog even, maar we zijn al volop bezig met
de voorbereidingen voor ons kerstfeest. Ook dit jaar
gaan we al onze leerlingen op vrijdag 18 december
trakteren op , hoe kan het anders, de traditionele frietjes
met curryworst ! Voor onze Islamitische kindjes voorziet
juf Nur halalworstjes. Onze ouderraad houdt eraan om deze gewoonte in ere te houden,
waarvoor we hen natuurlijk erg dankbaar zijn !
ONDER VOORBEHOUD :
•
•

Indien de winkels gesloten blijven, gaan wij dit jaar de traditie van de pakjes in de
klas voor een keertje moeten overslaan of kiezen we voor een zelfmaak-variant.
Hierover vernemen jullie later meer.
Indien de Veiligheidsraad vanavond beslist dat alle winkels weer geopend worden,
mogen onze kinderen ook dit jaar weer een cadeautje ter waarde van €4
meebrengen naar de klas. Opgepast, in sommige klassen laat de leerkracht kaartjes
trekken, zodat de leerlingen vooraf weten voor wie ze een pakje moeten kopen,
gelieve dit vooraf even na te vragen bij uw kind. ( dit laatste geldt NIET voor de
kleuterschool )

Kerstfeest en frisdrank

Bij een feestje horen lekkere hapjes en drankjes. Dat is ook zo als we als volwassenen iets
te vieren hebben. Samen met het schoolteam en de ouderraad zijn volgende afspraken
gemaakt rond frisdrank tijdens het kerstfeest:
Onze kleuters en leerlingen van de lagere school krijgen één
frisdrankje.
Ouders van kleuters die GEEN frisdrank mogen, maar een beker
water in de plaats, laten dit zelf weten aan de eigen kleuterjuf.

Kerstfeest voor onze oud-leerlingen

Het is met heel veel pijn in het hart dat we met een jarenlange traditie moeten breken, maar
gezien Covid 19 en alle daaraan verbonden maatregelen kunnen we
onze oud-leerlingen dit jaar niet ontvangen op ons kerstfeest !
Wij hopen volgend jaar deze mooie gewoonte opnieuw op te kunnen
nemen.
Men zegge het voort !

Kerstkaartjes

Het is een mooie traditie, kinderen die mooie kerst – en
nieuwjaarswensen verzamelen op een kaartje en deze kaartjes
dan verdelen onder de klasgenootjes. Aan dit gebruik willen wij
niet raken, we willen wel benadrukken dat niemand zich hiertoe
verplicht mag voelen.

Grote Pietenparcours
Naar jaarlijkse traditie vragen de zwarte pieten ook nu weer aan
meester Guy om de dagen voor de intrede van de Heilige Man onze
Burgstraatbengels te onderwerpen aan een heus zwartepietenparcours
om zo hun pietendiploma binnen te halen. Daken beklimmen, zware
speelgoedzakken in de schouw werpen, bij nacht wandelen, mekaar
helpen een obstakel te omzeilen, ... Alles komt aan bod om een
toekomstige zwarte piet te worden tijdens de week van 30 november
tot en met 4 december !

Wij leven heel erg mee met de familie van …
Juf Ingrid Vandenbergh en haar familie bij het overlijden van haar
vader. Veel sterkte in deze moeilijke periode.

Helm op, fluo top
Onze materialen voor deze actie ( kaarten en stickers ) werden op school aangeboden
tijdens de herfstvakantie en zijn terug naar afzender gestuurd. We hopen ze zo snel
mogelijk weer in ontvangst te mogen nemen op school zodat we hiermee kunnen
starten !

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam,
Kris Karremans
Directeur
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