NIEUWSBRIEF
augustus 2022
Beste ouder(s),

Belangrijke data
september

Zoals afgesproken breng ik jullie via deze
nieuwsbrief op de hoogte van de reeds
geplande activiteiten voor schooljaar 2022 -

01/09

eerste schooldag

05/09

start studie

Sinds 15 augustus bruist het in onze school

05/09

ouderraad

terug van energie: kastjes worden in elkaar

08/09

18.30 infoavond P, K2, L2, L3, L4
19.30 infoavond K1, K3, L5, L6

16/09

strapdag

21/09

gidswandeling in Wevelgem L4
loopcross Menen

23/09

boer Harrie L1 + L2

27/09

aquatlon L6

28/09

dag van de sportclub
loopcross Lange Munte

2023 en enkele belangrijke weetjes.

gestoken, het interieur van het zesde leerjaar
wordt vernieuwd, de oude trein op de
kleuterspeelplaats is verdwenen want er komt
een nieuw stapparcours, ... .
Benieuwd? Kom dan zeker een kijkje nemen op
maandag 29 augustus tussen 18 en 19 uur!
Hopelijk tot dan!

Graag nodig ik jullie uit voor onze 'OPEN SCHOOL' van schooljaar 2022 - 2023!
Kinderen kunnen samen met hun ouders kennismaken met de
klasleerkracht en een kijkje nemen in hun klaslokaal.
Wanneer? maandag 29 augustus tussen 18 en 19 uur

SPWeetjes
Campus Deken Jonckheere
Eind augustus starten de weg- en rioleringswerken voor de ontharding in de
Deken Jonckheerestraat.
Aangezien onze ingang langs de Schoolstraat ligt, zullen wij weinig hinder
ondervinden.
Enkel de rij Lauwestraat/Kortrijkstraat (= blauwe rij) en de rij Kloosterstraat
(= oranje rij) zullen gedurende de werken een andere route stappen:
Lauwestraat/Kortrijkstraat: Schoolstraat - Guldenbergparking - langs
juwelier Van De Popeliere - Tischa - Brugstraat
Kloosterstraat: Schoolstraat - Woonzorgcentrum Sint-Camillus Kloosterstraat - Monseigneur Deneckerestraat
Meer info volgt tijdens de 'open klas' op maandag 29 augustus en op de
infoavond op donderdag 8 september.

Infoavond L1
Aangezien de afspraken in het eerste leerjaar toch wat
anders zijn dan in de kleuterschool, kiezen wij ervoor
om voor de ouders (van alle kinderen die naar het
eerste leerjaar gaan), de infoavond meteen na de open
school te laten doorgaan. Tussen 18 en 19 uur
kunnen jullie samen met jullie zoon/dochter een kijkje
komen nemen in het eerste leerjaar.
Om 19 uur verwachten de juffen van L1 alle ouders
om wat meer uitleg over de klas- en schoolwerking te
geven. Ondertussen mogen de kinderen op de
speelplaats spelen (onder het toezicht van de juffen).
maandag 29 augustus om 19 uur

Questi
Vanwege meerdere
problemen met ons
vorig platform
(meerdere ouders
ontvingen geen mails,
niet gebruiksvriendelijk
voor leerkrachten, ... )
beslisten we om over te
schakelen naar Questi.
Meer info volgt tijdens
de 'open klas' en op de
infoavond.
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