Sinte-Mariaschool
Nieuwsbrief november 2020
Belangrijke data november / december 2020






Vrijdag 30 oktober :
Maandag 2 november
t.e.m. woensdag 11
november :
Woensdag 11 november :
Donderdag 12 november :

Aankondiging fluo-actie.
Herfstvakantie : De herfstvakantie werd omwille van
de covid-19 maatregelen door minister Weyts
verlengd.
Wapenstilstand.
Frieke en Froefroe brengen een
toneeltje met als doel:
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Dinsdag 17 november :
Woensdag 18 november :
Maandag 23 november :
Dinsdag 24 november :
Woensdag 25 november :





Vrijdag 27 november :
Vrijdag 4 december :
Dinsdag 8 december :






Woensdag 16 december :
Donderdag 17 december :
Vrijdag 18 december :
Maandag 21 december
t.e.m. zondag 3 januari :

Uit het leerplan : Omgangswijzen
en sociale rollen opnemen:
leiding geven – leiding
aanvaarden en opvolgen.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 20 uur.
Ouderraad 20 uur : digitaal.
Oudercontacten kleuterschool : digitaal
Oudercontacten kleuterschool : digitaal
Oudercontacten kleuterschool : digitaal
- De intekenbrief voor de digitale
oudercontacten volgt via de
klasleerkrachten.
Rapport 4de-5de-6de leerjaar.
Sinterklaas.
Medisch toezicht CLB voor de leerlingen van het
eerste leerjaar. Dit medisch toezicht zal plaatsvinden
op school.
Oudercontact lagere school : digitaal + rapport.
Oudercontact lagere school : digitaal + rapport.
Kerstviering.
Kerstvakantie.

Omwille van de COVID-19 maatregelen kan de voorleesweek niet georganiseerd worden
volgens het gebruikelijke concept.

Zwemmen op vrijdag in november - december
13u15 -14u00

14u00 – 14.45u

13-nov.-20

3de

leerjaar

4de leerjaar

20-nov.-20

5de leerjaar

6de leerjaar

27-nov.-20

3de leerjaar

4de leerjaar

4-dec.-20

5de leerjaar

6de leerjaar

11-dec.-20

3de leerjaar

4de leerjaar

18-dec.-20

5de

6de leerjaar

leerjaar
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Sinte-Mariaschool
Bezoek aan de bib in november - december
Omwille van de coronamaatregelen worden de bezoeken aan de bib
uitgesteld. Wij overleggen met de bib over een alternatieve manier om
boeken op school te mogen ontvangen.

Sponsoring ouderraad…

VZW KOMO - Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen - ondernemingsnummer 870.585.094

Dankzij de sponsoring van de ouderraad kregen we voor de kleuterspeelplaats dit leuke
treintje.

Het tuinhuis naast de zandbak kreeg een nieuw dak…
Het zandbakspeelgoed en de kleuterfietsen kregen zo opnieuw een droog plekje.

Trooper: Sinte-Mariaschool
trooper.be/sintemariaschool
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Dank aan JR Woodprojects… voor de sponsoring van twee
kleurrijke buitenbanken!

Bericht van de ouderraad
Hallo,
De ouderraad houdt jullie deze herfst graag warm met heerlijke huisgemaakte soep. Er is
keuze uit pompoen- en groentesoep.
Bestellen kan heel eenvoudig via het inschrijvingsstrookje dat eerstdaags wordt meegegeven
in de boekentas van je zoon of dochter of via deze link https://tinyurl.com/sintemariasoep .
We verkopen ze voor de spotprijs van 3 euro voor 1 liter en 5 euro voor 2 liter. De winst gaat
integraal naar de school om het 'warme nest' gevoel verder uit te bouwen.
De soep zal klaarstaan voor afhaling op school op dinsdag 24 november en woensdag 25
november na schooltijd. Voor de exacte timing en afhaalmomenten zullen we met de
huidige covid-maatregelen mogelijks nog kleine aanpassingen doorvoeren. We zullen je
tijdig informeren.
Alvast bedankt voor jullie steun!
Verder wensen we iedereen een deugddoende herfstvakantie en blijf gezond!
De ouderraad
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