Kalender oktober 2020
scholen Vichte

do1

3A: zwemmen

za 17

vr 2

4,5,6: wieltjesdag

zo 18

za 3
zo 4
ma 5

ma 19
Werelddierendag
2A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B: zwemmen
“Dag van de leerkracht”

2A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B: zwemmen

di 20
wo 21

di 6

do 22

3de lj: Park - en bosspelen

wo 7

vr 23

Dag van de jeugdbeweging.
4,5,6: wieltjesdag

do 8

za 24

vr 9

4,5,6: wieltjesdag

za 10

zo 25
ma 26

1A,1B, 3C, 4A, 5A, 6A: zwemmen
Infoavond voor ouders: “Mijn kind leeft
online” (infobrief volgt)

zo 11
ma 12
di 13

di 27
1A,1B, 3C, 4A, 5A, 6A: zwemmen
4delj: bib

wo 28

4,5,6: geen studie

do 29

3A: zwemmen

vr 30

4,5,6: wieltjesdag

za 31

Herfstvakantie

Zo 1

Herfstvakantie
Allerheiligen

wo 14
do 15

3A: zwemmen
5de lj: bib

vrij 16

4,5,6: wieltjesdag
6de lj: bib

Facturatie
In het eerste trimester zullen de facturen voor alle kinderen op papier meegegeven worden. Dit heeft te maken
met het facturatiesysteem. Vanaf 2021 worden de facturen gemaild. Verdere info volgt nog.
De Ranke: lager
Ophalen van de kinderen
De kinderen van het lager worden opgehaald aan het graspleintje aan het Spey. Per leerjaar is er een uitgang
voorzien. Alle kinderen gaan mee naar het pleintje, gelieve dus geen kinderen uit de rijen te halen. Aan de
kant van de parking worden geen kinderen meer opgehaald om zo de veiligheid te kunnen garanderen.
De kinderen krijgen les tot 15.55u en gaan daarna pas naar het pleintje. Het kan dus zijn dat de kinderen iets
later dan 16u aan het pleintje zijn.
Speeltijd in het Eribos
Elke namiddag spelen de kinderen van het lager in het Eribos. Dit zorgt voor de kinderen voor variatie in de
speeltijden. Is het mogelijk om hiermee rekening te houden bij het kiezen van kledij en schoeisel aub?

Infoavond: “Mijn kind leeft online”
Samen met de scholen van Tiegem en Kaster organiseert onze school 3 infoavonden. Deze zullen telkens
doorgaan in één van deze scholen.
Op maandag 26 oktober gaat de eerste infoavond door in Vichte. Een flyer met meer info volgt.

Lege batterijen: dubbele punten
Brengen jullie veel lege batterijen mee?
Als school kunnen we hiermee speelgoed aankopen voor de kinderen.
Bedankt!

Zwemgerief: reserve op school

Heb je thuis nog zwembroeken, badpakken of handdoeken die te klein zijn? Geef ze
gerust aan je klasleerkracht. Dit wordt gebruikt voor kinderen die hun zwemgerief
vergeten zijn. Bedankt!

Afwezigheid
Meester Jean-Yves zal ook in de maand oktober afwezig zijn op onze school. Juf Lauren neemt klas 3A verder
over op woensdag, donderdag en vrijdag.

