Kalender september 2021
scholen Vichte

wo 1

do 16

2B: zwemmen
3A+3B: bezoek aan de dierentuin
Strapdag

do 2

2B: zwemmen

vr 17

vr 3

Boekentaszegening voor alle kinderen.

za 18

za 4

zo 19

Kermis Vichte

zo 5

ma 20

kleuters naar de kermis
1A+ 3A+4A+5A+6A: zwemmen

ma 6

4,5,6: start studie
4: bib
1A+3A+4A+5A+ 6A: zwemmen

di 21

Pedagogische studiedag

di 7

wo 22

Veldloop

wo 8

do 23

2A: zwemmen

do 9

2A: zwemmen
5A+5B: bib

vr 24

vr 10

6: bib

za 25

za 11

zo 26

zo 12

Eerste Communie

ma 13

1B+3B+4B+5B+6B: zwemmen

di 14
wo 15

Vormsel

4C: zwemmen
6A+ 6B: milieuboot

ma 27
di 28

1B+3B+4B+5B+ 6B: zwemmen
4C: zwemmen

wo 29

Dag van de sportclub.

do 30

2B: zwemmen
peuter + 1ste kleuter: toneelvoorstelling

Axendier in de kijker: de kameel : “Ik hou me aan de gemaakte afspraken en regels”
De 10 dieren van de axenroos laten ons kennismaken met onze 10 schoolregels.
Deze 10 regels kan je terugvinden in de agenda van de kinderen van het lager. In
alle klassen hangt er een affiche.
Elke maand zetten we een dier van de axenroos in de kijker. Met de axendieren
leren de kinderen ook heel wat sociale vaardigheden.
De kameel zet de regels en afspraken in de kijker. Daarnaast leren de kinderen ook
omgaan met deze regels en daarover in gesprek gaan. Van peuter tot het 6de
leerjaar wordt hier aandacht aan besteed.

Jaarthema: “We zijn in de wolken”

“We zijn in de wolken” bij de start van het schooljaar en willen dit met alle
kinderen en personeelsleden delen. Elk schooljaar start met nieuwe
dromen. Elke klas maakt tijd om bij de dromen van de kinderen, ouders en
leerkrachten stil te staan.

Belangrijke data dit schooljaar:
Pedagogische studiedagen:
Dinsdag 21 september
Woensdag 20 oktober (VM)

Vrije dagen:
Vrijdag 12 november
Vrijdag 4 februari

Dinsdag 15 maart
Schoolfeest: zaterdag 26 maart 2022
Corona
-

-

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?
Het afhalen van de kinderen verloopt in de Ranke nog steeds op verschillende locaties.
Mogen we vragen om een mondmasker te dragen aub?
Oudercontact mag terug op school doorgaan. Alle aanwezigen dragen dan een mondmasker.

