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Zwitserlandkampen
Omdat er nog grote onzekerheid is of en hoe we volgende zomer mogen reizen door Europa, heeft de
kampleiding nu reeds de knoop doorgehakt dat er volgende grote vakantie geen Zwitserlandkampen
zijn.
Warme kledij
Het is soms moeilijk te voorspellen hoe warm het die dag zal worden. Zeker nu het raam open staat.
Daarom geven we toestemming om uw kind van de lagere school een extra trui of bodywarmer mee te
geven die aan de kapstok aan de klas blijft hangen. Die kan dan gebruikt worden als het nodig is. Dit
kan alleen als de naam van uw kind in het kledingstuk staat.
Scouts Sint-Lucas
Wist u dat er ook een scoutsgroep zit op onze school? Namelijk Scouts Sint-Lucas. Ze spelen elke
zaterdag spelletjes van 14 tot 17 uur. Uw kind is zeker welkom om eens te komen proberen! Zie de
bijlage met de flyer voor meer informatie.
Traktaties voor verjaardagen: corona-proof
De kinderen mogen (vrijblijvend) trakteren voor hun verjaardag. Als het een snoepje of versnapering is,
moet die individueel verpakt zijn. De traktatie mag niet in de school opgegeten worden maar gaat mee
naar huis.
Bebat
De ‘dubbele’ Dubbele Puntenactie van Bebat loopt nog steeds. Dankzij het inzamelen van batterijen
kunnen we onze school een duwtje in de rug geven en gedurende 2 maanden krijgen we per
ingezamelde kilo lege batterijen 2 punten in plaats van 1. Deze punten kan de school inruilen voor
leuke items uit de Bebat-webshop. Dit is dan ook een warme oproep voor de maanden september en
oktober. Meer informatie over de actie vind je op de Bebat blog!
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week zijn Biba & Loeba al eens op bezoek geweest en
leerden we op 1 been staan. We gingen naar Tik Tak kijken, gespeeld door juf Caroline. We wandelden
met z’n allen door ons mooie bos. Als je foto’s wil bekijken, kan dit op onze klasblog via de website van
onze school.
* Muizen- & Berenklas: We zitten nu al eventjes in onze nieuwe klas en we hebben al veel vriendjes
gemaakt maar sommige kindjes kennen we nog niet zo goed. Daarom werken wij volgende week nog
verder rond het thema “Mijn klas, mijn vriendjes!”. Onze klaspoppen hebben samen veel plezier maar
soms is er ook ruzie. We leren hoe we met elkaar kunnen spelen en delen, hoe we ruzie kunnen
vermijden, oplossen…
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Wij willen ook nog eens vragen om al de spulletjes van je kleuter duidelijk te tekenen met naam.
Denken jullie ook nog aan de controlefiche en de brief voor het CLB? Enkele kleuters hebben nog geen
foto’s van het gezin, familie, huisdier… meegebracht. Denken jullie hier ook nog eens aan? Dank je wel!
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat gaat de tijd snel! We starten al de derde week in onze klassen. Dat doen
we met het thema “Iedereen is anders”. In de klas vertellen we verhalen en we gaan onszelf eens goed
bekijken en schilderen. Ook werken we onze Kikkertjes en Varkentjes af die we maakten uit papiermaché. We gaan ons dus niet vervelen! ☺
Lagere school
* 5C: De eerste spreekoefening voor alle leerlingen van 5C komt er aan: de actualiteit een week
verzamelen en 1 hoofdpunt, samen met 3 kleine nieuwspuntjes, bijeen sprokkelen en kort vertellen aan
je klasgenootjes en je juf. De juiste datum vind je terug in de schoolagenda. De juiste informatie en
werkblaadjes kan je terugvinden in de blauwe actuakaften. Deze kaften worden de week voor de
spreekoefening aan jouw kind meegegeven.
Agenda

* 14-09-2020: Geen avondstudie – PV
* 15-09-2020: Zwemmen 4B
* 22-09-2020: Zwemmen 4A
* 29-09-2020: Zwemmen 4B
* 30-09-2020: Schoolfotograaf

