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Belangrijke data maart 2020



Maandag 24 februari :
Maandag 2 maart :



Dinsdag 3 maart :



Woensdag 4 maart :




Zondag 8 maart :
Maandag 9 maart :



Dinsdag 10 maart :



Woensdag 11 maart :



Donderdag 12 maart :



Vrijdag 13 maart :



Maandag 16 maart :



Dinsdag 17 maart :



Woensdag 18 maart :




Donderdag 19 maart :
Vrijdag 20 maart :



Donderdag 26 maart :



Vrijdag 27 maart :

Start van de krokusvakantie (van 24/2 t.e.m. 1/3).
Auteurslezing ‘Doncker’ voor het 3de leerjaar in de
BIB.
Medisch schooltoezicht voor het 6de leerjaar op het
CLB in Mechelen, Vijfhoek. (Voormiddag).
‘Dikke vrienden’ (film) – 1 ste kleuterklas juf Ilse en juf
Carina / Annelies – verplaatsing met de bus – Start
voorstelling 10 uur.
Brunch van de ouderraad.
Medische toezichten 1ste kleuterklas (Juf Ilse, juf
Carina / Annelies) op het CLB met de ouders.
Medische toezichten 1ste kleuterklas (juf Ilse, juf
Carina / Annelies) op het CLB met de ouders.
Auteurslezing 2de leerjaar : ‘Stefan Boonen’ in de
BIB.
Pedagogische studiedag = geen school.
Netbal voor 5de-6de leerjaar in de namiddag.
Auteurslezing ‘Luc Descamps’ voor 5de leerjaar in de
BIB.
Pyjamadag bednet : de kinderen van de
kleuterschool en lagere school mogen in pyjama
naar school komen.
Mega spelenpaleis 2de leerjaar. (Namiddag in zaal
De Ploan – Mechelen).
-Praktijklessen verkeer voor het 1ste en 3de leerjaar.
Deze lessen worden gegeven door de politie.
-Snow door K.A.K. :voorstelling in het Blikveld voor
2de/3de kleuterklas (klas juf Ellen,juf Iris en juf Lara).
De kinderen verplaatsen zich met de bus.
-Auteurslezing ‘Embrechts’ voor het 6de leerjaar in
de BIB.
Auteurslezing ‘Jagermeester’ voor het 4de leerjaar in
de BIB.
Kangoeroewedstrijd.
De leerlingen van het 4de leerjaar brengen een
bezoek aan Technopolis.
De leerlingen van het 6de leerjaar brengen een
bezoek aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen
in het kader van kennismaking met secundaire
scholen. (Activiteit in de namiddag).
Toonmoment jeugdboekenmaand : We nodigen
hiervoor alle ouders, grootouders uit vanaf 15 uur.
Verdere info volgt via extra nieuwsbrief.
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Dinsdag 31 maart :



Woensdag 1 april :





Vrijdag 3 april :
Maandag 20 april :
Woensdag 22 april :

De leerlingen van het 6de leerjaar brengen een
bezoek aan TSM te Mechelen in het kader van
kennismaking met secundaire scholen. (Activiteit in
de namiddag).
Vastenproject : wandeltocht kleuter- en lagere
school.
Rapporten lagere school.
Oudercontacten lagere school op aanvraag.
Badmintoninstuif 3de-4de leerjaar in de Nekker,
namiddag.
Doe-dagen De Nekker voor het 5de-6de leerjaar.
Vergadering ouderraad 20 uur.
Buitenspeeldag.
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Meer concrete info omtrent de uitstappen volgt via de klasleerkrachten. Vervoer met fiets of hulpvraag
ouders om met de wagen te rijden zal via de klasleerkrachten volgen.
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Kangoeroewedstrijd – 19 maart
De leerlingen die zich inschreven in december zullen deelnemen aan
de kangoeroewedstrijd op donderdag 19 maart 2020.
Wereldwijd nemen meer dan 70 landen en 6 miljoen leerlingen deel
aan de Kangoeroewedstrijd. Sinds 2009 organiseert Vlaamse Wiskunde
Olympiade vzw in Vlaanderen de Kangoeroewedstrijd met jaarlijks
meer dan 94 000 inschrijvingen!
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Pyjamadag 13 maart 2020
Vrijdag 13 maart is de Nationale Pyjamadag van Bednet.
En onze school doet mee! Want Bednet zorgt ervoor dat
langdurig zieke kinderen en jongeren die niet naar school
kunnen van thuis uit en samen met hun eigen klas toch de
lessen kunnen volgen.
Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen en
jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend. Zodat
ze nog meer kinderen kunnen helpen.
Mag uw kind ook in pyjama of onesie naar school komen op
13 maart? Dat zouden we alvast fijn vinden.
Hebt u vragen over deze ludieke actie of wil je graag meer info over Bednet? Kijk dan gerust
op www.bednet.be/pyjamadag
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Ter info: Eerste communie en vormsel schooljaar 2020-2021



Zondag 9 mei 2021: Vormsel.
Donderdag 13 mei 2021: Eerste communie.

Wist je dat…?
“Ouderbevraging” stand van zaken:
 We hebben ongeveer 200 gezinnen op school.
 Er werden 30 papieren ouderbevragingen
gevraagd waarvan er 24 ingevuld terugbezorgd
werden aan de school.
 Er werden in totaal 147 digitale bevragingen
ingevuld.
 In totaal beschikken we dus over 172 reacties. Dit is
alvast een mooi aantal.
 Wij gaan nu aan de slag met de verwerking van de
bevindingen en de resultaten. We houden je op
de hoogte. Alvast bedankt voor het invullen van
onze ouderbevraging !

Dinsdag 31 maart 2020: vastenproject
https://www.fundraiser.projectkakuma.com/
MISSIE 2020: onze eigen school!
4 jaar geleden begon Koen Timmers, een leraar uit
België, vluchtelingen les te geven via Skype. Hij verscheepte
zijn eigen laptop en een internetverbinding naar het
Kakuma-vluchtelingenkamp. Dit kamp is gevestigd in Kenia en biedt onderdak aan 200.000
vluchtelingen. Ze vluchtten allemaal uit oorlog en honger in verschillende Afrikaanse landen.
Bij het Kakuma-project zijn nu 350 leerkrachten uit 65 landen betrokken die gratis lessen in
wiskunde, exacte wetenschappen en Engels aanbieden.
Op 31/3 stappen we met zowel de kleuterschool als de lagere school om dit vastenproject te
sponsoren.
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Klusdag – 2 februari 2020: Bedankt aan alle helpers!
Zondag 2 februari gingen we met enkele ouders en
leerkrachten aan de slag in de tuin en werkten we ook
verder aan de realisatie van het rustige hoekje.
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Tijdens de pauze genoten
we samen van een lekkere
tas met soep.
De tuin kreeg een
opknapbeurt.

Op maandag 10 februari werd “Het Babbelnest”
officieel geopend met alle kinderen van de lagere
school. We knipten samen het lintje door tijdens
een plechtig moment.

Bericht van de ouderraad
Binnenkort start de 5de editie van onze brunch: ‘Cirque Marie’, op zondag 8 maart,
in de Ludwina Zaal. Wie graag thuis eet, kan de school ook steunen door
een afhaalontbijt te bestellen.
Inschrijven kan nog tot vrijdag 28 februari via
deze link : https://tinyurl.com/brunchmarie,
of via de inschrijvingsstrook die via de boekentas van
de kinderen werd meegegeven.
Wie graag nog wil helpen mag nog steeds een mailtje
sturen naar: ouderraad@sintemariaschool.be
Groetjes! De jongleurs van de ouderraad

Trooper: Sinte-Mariaschool
trooper.be/sintemariaschool

Geen digitale nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een mailtje naar directie@sintemariaschool.be met vermelding van de naam van je
kind(eren) en de klas(sen).

Sinte-Mariaschool

4
Klik en volg ons

