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Drongen, 28 oktober 2022
NIEUWSBRIEF 10
week van ma 7 november tot en met vrijdag 11 november 2022

Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
SCHEMA LESSEN LO
Ma 7 november: kleuterturnen K3, K0; zwemmen L4, L5
Di 8 november: kleuterturnen K0, K2-3, K1, K3
Do 10 november: zwemmen L3, L1; kleuterturnen K2-3, K1, K2
Vrij 11 november: vrijaf Wapenstilstand
KALENDER november 2022
van ma 31 oktober tot en met vrijdag 4 november: herfstvakantie
van ma 14 tot en met vrijdag 18 november: grootouderweek kleuterafdeling
ma 21 november 2022: vergadering oudercomité
zat 26 november 2022: peuterkijkdag
Reservatie warme maaltijden en soep december 2022
In bijlage vindt u het menu en een reservatieformulier voor december 2022. Mag ik
u verzoeken om dit reservatieformulier uiterlijk op maandag 7 november terug te
bezorgen via de klastitularis van uw kind(eren)? U hoeft dit reservatieformulier
uitsluitend in te vullen indien uw kind/eren op onregelmatige basis warm
blijft/blijven eten. Als uw kind/eren dagelijks warm blijft/blijven eten en u dit ook zo
heeft doorgegeven aan de klastitularis, dan mag u huidig formulier negeren.
Bedankt voor uw medewerking.
Voorschoolse opvang op WOENSDAG na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie zal de voorschoolse opvang op woensdagen voor alle kinderen
(ook voor de kleuters) steeds doorgaan in de refter in plaats van in de
kleuterveranda. Dit vanaf 09 november, omwille van organisatorische redenen.
Blind leren typen
Bij ons op school kunnen de leerlingen uit L5 en L6 in 10 speelse naschoolse lessen
de basisvaardigheden aanleren om vlot blind te leren typen. Wanneer? 10
opeenvolgende maandagen van 15u45 tot 16u45, vanaf maandag 21 november
2022. De lesgever is onze eigen juf Mieke, ervaren docent in deze materie en
klastitularis van L4. Prijs: € 100 voor 10 lessen. Het minimum aantal deelnemers is
8,het maximum 14. Een dezer zal u via juf Mieke meer vernemen over de
inschrijvingsmodaliteiten.
→ Z.O.Z.
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Met vriendelijke groeten
Vanessa Reygaert
directeur

