Kalender september 2020
scholen Vichte

di1

Speelbos voor 3de kl en 3de lj (De
Ranke)

wo 2

wo 16

Dag van de sportclub: alle kinderen
mogen in sportkledij naar school
komen.

do 17

Zwemmen: 3A(onder voorbehoud)
5A+5B: bib
Strapdag: zoveel mogelijk kinderen en
leerkrachten komen te voet of met de
fiets naar school.
6A+6B: bib
4,5,6: wieltjesdag

do 3

Zwemmen: 3A (onder voorbehoud)

vr 18

vr 4

4,5,6: wieltjesdag

za 19

za 5

zo 20

zo 6

ma 21

ma 7

Speelbos voor 2de en 2de lj
Zwemmen: 2A 2B, 3B, 4B, 5B,
6B(onder voorbehoud)

di 22

Speelbos voor 3de kl en 3de lj
Zwemmen: 2A 2B, 3B, 4B, 5B,
6B(onder voorbehoud)
Pedagogische studiedag: geen school
voor de kinderen.

di 8

wo 23

wo 9

do 24

Oudercontact:” omgekeerd
tienminutengesprek”

do 10

vr 25

4,5,6: wieltjesdag

za 26

Vormsel voor de kinderen die vorig jaar
in 6A en 6B zaten.

vr 11

4,5,6: wieltjesdag

za 12
zo 13
ma 14

di 15

zo 27
Eerste communie voor de kinderen van
2A en 2B.

Speelbos voor 1ste lj
Zwemmen: 1A 1B, 3C, 4A, 5A, 6A
(onder voorbehoud)
4A+4B: bib
4,5,6: geen studie

ma 28
di 29

wo 30

Speelbos voor 2de kl en 2de lj
Zwemmen: 1A 1B, 3C, 4A, 5A,
6A(onder voorbehoud)

Jaarthema: “We maken een brug”

Dit schooljaar proberen we een “brug” te slaan tussen onze afdeling van
de Ranke en de Beukennoot. Om dit in de kijker te zetten zal er de eerste
schoolweek in elke klas gewerkt worden rond “bruggen bouwen”: we
doen dit letterlijk en figuurlijk.

Belangrijke data dit schooljaar:

Pedagogische studiedagen:
dinsdag 22 september (voormiddag)
woensdag 25 november
woensdag 20 januari
vrijdag 12 maart

Vrije dagen:
dinsdag 22 september (namiddag)
maandag 26 april
woensdag 12 mei

Schoolfeest: weekend van 22,23 en 24 januari
Aangepaste kledij
-

Ventilatie in de klassen:
Om een goede ventilatie te hebben in de klassen, wordt gevraagd om ramen en deuren altijd open te
laten, ook tijdens de lessen.
Dit betekent dat het minder warm zal zijn in de klaslokalen. Kunnen de kinderen een dikkere trui
aandoen op frissere dagen aub?

-

Speelbos en Eribos:
Op het maandoverzicht zie je in welke week je kind in het speelbos of Eribos mag spelen. In die week
dragen kinderen best speelkleren en brengen ze ook laarzen mee.

Dagen van….
-

Dag van de sportclub: woensdag 16 september: lln. komen in hun sportkledij naar school.
Er wordt gedanst op de speelplaats.

-

Strapdag: vrijdag 18 september: zoveel mogelijk kinderen en leerkrachten komen te voet of met de
fiets naar school. In elke klas wordt in een verkeersles extra aandacht besteed aan “stappen en
trappen”.

Nieuwe leerkrachten op onze school
We verwelkomen een heel aantal nieuwe leerkrachten: juf Marie (dinsdagnamiddag in de peuterklas), juf
Leonie (interim van juf Charlotte), juf Lauren (interim van meester Jean-Yves), juf Relinde (zedenleer voor 5de
en 6de leerjaar) meester Davy, juf Sofie Vanden Bossche en meester Jelle.

