NIEUWSBRIEF 5 JUNI 2021
Beste ouder(s),

PASTA AAN HUIS GELEVERD VOETBALBOX
Hoe zalig is dat.
Club 250, onze ouderraad bezorgt zaterdag a.s.
pastaboxen-en-meer aan huis.
Een lekkere financiële actie dus.
Handig als je niet wil koken en zelf genieten van het
voetbal of gewoon van een gezellige avond.
Niet zomaar pasta, hoor, wel heerlijke bereidingen
van La Dolce Maremma. Het mag gezegd, de school
(wij allemaal dus) is bijzonder dankbaar voor deze
samenwerking!!
Vergat je te bestellen? Dan kan dat nog tot
morgenavond (zondag).
‘Do it now’, zou ik zeggen.
Enne: oprecht bedankt aan de actievelingen van
Club 250 én oprecht bedankt aan al wie deze actie
steunt.
Geniet ervan, zaterdag!!
Inschrijven kan via
-de QR op de affiche hiernaast
-of via deze link

LAATSTE SCHOOLDAG
Dinsdag 29 juni 2021 is de laatste schooldag.
Vanaf woensdag 30 juni kun je terecht in de Paddenstoel.

VOORUITBLIKKEN KALENDER 2021-2022









Klusjesdag: vrijdag 27 aug. 2021
Kennismaking met de nieuwe leerkracht (in de klas) : maandag 30 aug.: 17 u. – 18.45 u.
o Normaalgezien voor alle ouders en leerlingen
o Indien beperkingen omwille van corona:

alle nieuwe leerlingen

de leerlingen die starten in het eerste leerjaar

de peuters die dit jaar na de paasvakantie of na Hemelvaart startten

de peuters die op 1 sept. starten
Start nieuwe schooljaar: woensdag 1 sept. Je kan in de Paddenstoel inschrijven voor
namiddagopvang
Vrije dagen en vakanties in het eerste trimester
o Vrijdag 1 oktober: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
o Maandag 4 oktober: vrije dag
o Herfstvakantie: van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november
o Donderdag 11 november: wapenstilstand
o Vrijdag 12 november: vrije dag
o Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. zondag 9 januari
Vrije dagen en vakanties in het tweede trimester
o Krokusvakantie : van maandag 28 februari t.e.m. 6 maart 2022
o Paasvakantie : van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april
Vrije dagen en vakanties in het derde trimester



Woensdag 25 mei: pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen
Donderdag 26 mei: Onze Lieve Heer Hemelvaart = vrije dag
Vrijdag 27 mei: vrije dag
Maandag 6 juni: pinkstermaandag = vrije dag
communie- en vormselvieringen Emmaüsparoche
Nieuwe data uitgestelde vieringen 2021

Eerste communie: zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021

Vormsel: zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021
o Vieringen 2022:

Eerste communie: zaterdag 28 en zondag 29 mei 2022

Vormsel: zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022
o Meer info: www.emmausparochie.be/eerste-communie en
www.emmausparochie.be/vieringen/vormsel
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BOUWWERKEN OP SCHOOL
De kogel is door de kerk. Aannemer Maveau zal de bouwwerken voor ons uitvoeren.
Volgend schooljaar wordt een bouwjaar.

Op de kop van het gebouw aan de kant van het kinderdagverblijf komt er een buitentrap

Gelijkvloers: Er komt een secretariaat aan de ingang (rode deur), er wordt een lift
geplaatst, het oude toilet verdwijnt

Eerste verdieping: waar de drie vleugels samenkomen, komt een bureau voor de
directeur. Er komen twee nieuwe toiletten (waaronder een toilet toegankelijk voor
andersvaliden).

Tweede verdiep: er komt een nieuwe trap naar een tweede verdiep: 2 klaslokalen, een
zorgklas, een buitenklas. Dit alles rond een polyvalente binnenruimte.
Vriendelijke groeten
Anne & team

