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Nieuwsbrief december 2021

Agenda
Datum

Activiteit

dinsdag 14 december

infomoment

17 en 20 december

ouderraad
afhaal wijn en
geschenkboxen

Doelgroep

Waar

Tijdstip

ouders van
instappertjes
leden
kopers

online

16u30

online
lagere school
webshop à container
gewone verkoop à sportzaal
online oudercontacten

20 – 24 december
20 december
t.e.m. 9 januari
maandag 10 januari
vrijdag 14 januari

20u30
15u30- 18u

kerstvakantie
instapdag
rapporten

instappertjes
lagere school

K0
klassen

hele dag
hele dag

Algemene info
o

Ziektebriefjes en quarantaineattesten mogen aan de klasleerkracht gegeven worden als de leerlingen
terug naar school komen. Doorsturen per mail is niet nodig. De school en klasleerkracht bij ziekte of
quarantaine via mail of een telefoontje verwittigen, is zeker wel nodig. Op die manier kunnen we alles
goed registreren en opvolgen.

o

We merken de laatste tijd vaak dat leerlingen laattijdig op school komen. Vooral in de kleuterafdeling
is dit opvallend. Voor een goede klaswerking, dringen wij aan de leerlingen tijdig, d.w.z. ten laatste
8u40, naar school te brengen.

o

We zien dat er al heel wat kinderen een fluohesje dragen of boekentashoes gebruiken. Zichtbaarheid
in het verkeer vinden we tijdens deze donkere dagen heel belangrijk. Dikke duim!

o

Eind volgende week gaan de bestellingen van de ‘borrel, bubbel, bruis-actie’ mee naar huis. Afhalen
kan op vrijdag 17 december van 15u30 tot 18u en maandag 20 december van 15u30 tot 18u. We
organiseren de afhaalmomenten in de lagere school. Bestellingen van de webshop worden in de
container afgehaald. Gewone bestellingen worden in de sportzaal afgehaald. Om alles coronaproof
te laten verlopen vragen we aan iedereen om een mondmasker te dragen, handen te ontsmetten en
de aangegeven richtlijnen te volgen.
Dikke dankjewel voor de steun en genieten maar! Een extra dankjewel aan onze sponsors ‘Betty en
Albert’ en ‘El Vino Loco’.
Tip: Breng een plooibox of stevige zak mee!

o

De winter is in het land! Mutsen, sjaals en handschoenen worden bovengehaald.
Mogen wij vragen dit alles van naam te voorzien. Op die manier kunnen wij de verloren
kledij terugbezorgen. Hiermee gepaard, vragen we de kinderen eens na te kijken op
luizen.

Wisten jullie dat…
*de rustige ruimte, op de speelplaats van de lagere school,
stilaan vorm krijgt. De haag en de grassen zijn gepland.
Nu groeien maar….
Dankjewel aan de ouderraad voor de ondersteuning!

*juf Liesa en juf Nele de brief van de Sint hadden
onderschept? In deze brief scheef de Sint dat hij omwille
van dat beestje met een ‘C’ niet op bezoek kon komen als
de kinderen aanwezig waren. Omdat onze 2 juffen dat zo
ontzettend jammer vonden, bedachten ze een plan.

Kijk maar! à

Gelukkig passeerden de Sint en zijn pieten de school ’s nachts of in de late
avond. In verschillende klassen was hun bezoek nog duidelijk te zien. We
ontdekten hier en daar roethanden. Er lagen heel wat cadeautjes in de
klassen en er was vooral veel rommel gemaakt. Gelukkig is die rommel
ondertussen al opgeruimd.
De kinderen moesten, na een verhelderend en hartverwarmend
telefoongesprek met de echte Sint, in het dorp op zoek naar hun snoepgoed.
Extra dank aan de ouderraad voor de ondersteuning!
*we heel fier zijn op onze leerlingen, collega’s en ook op jullie, ouders? De
voorbije periode was voor iedereen heel lastig. Door begrip en respect te
tonen voor ieders situatie, zijn we hier samen doorgekomen. Dikke
dankjewel! Samen sterk! We can do this!
*het merendeel van onze schoolboeken dan toch is aangekomen? We duimen op een beter verloop volgend
schooljaar.
*de eetdagen van onze ouderraad niet doorgaan op 29 en 30 januari? Op 6 februari zal er terug een take-away
georganiseerd worden. Meer info volgt snel.
*jullie foto’s van onze klasactiviteiten op onze website vinden? Neem zeker een kijkje…

Zorg voor …
o

warme kledij
Aangezien we de klassen goed moeten ventilleren, is de temperatuur in de klassen lager. Voorzie
daarom de kinderen van warme kledij. Laagjes zijn aan te raden.

o

jezelf en elkaar. Samen sterk!

Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda, mail, heen-en-weer mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85
Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

