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1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Woensdag, 25 november : fruitdag!
2. Kerstvakantieboeken.
De kinderen krijgen een flyer mee naar huis van uitgeverij Averbode met de mogelijkheid om een superleuk
vakantieboek te bestellen. Als u deze wil aankopen mag je het invulstrookje aan de flyer invullen en terug
bezorgen aan de juf of meester. Je hoeft geen geld mee te geven, dit komt op de volgende schoolrekening.
3. Coronaprotocol gemeente Brecht
De gemeente Brecht heeft sinds 17 november een coronaprotocol laten ingaan waarbij ze alvast tot 31 maart
2021 geen activiteiten meer organiseren die mensen bij elkaar brengen (workshops, cultuurmomenten,
sportactiviteiten, toerismeactiviteiten,…).
Hierdoor worden alvast tot dan ook de auteurslezingen vanuit de
Bib en de toneelvoorstellingen in de culturele centra van de
fusiegemeente Brecht voor onze kinderen opgeschort. Voor de
traditionele carnavalstoet met de 3 scholen in Sint-Lenaarts op
vrijdag 12 februari 2021 zullen we dus allicht ook geen
toestemming krijgen.
4. Schoolfoto’s online te bekijken, bestellen en betalen
Voor dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf de individuele, familie- en klasfoto’s online gezet. Deze
werkwijze heeft als voordeel dat de klastitularis niet wordt ingeschakeld in de verkoop van de foto’s in de
klas, zodat die zich ten volle aan zijn onderwijstaak kan wijden en dat de werklast van ons secretariaat sterk
wordt verlicht. Daarenboven zijn er geen onverkochte foto’s meer en verkleint zo onze afvalberg, goed voor
het milieu.
Uw kind kreeg eerder deze week een document mee dat verwijst naar de online-bestelsite www.vdeonline.com
en waarop u de unieke en beveiligde foto-ID vindt die leidt naar de foto’s van uw kind online. Vraag uw kind
naar dit document of kijk even in de boekentas mocht u het nog niet ontvangen hebben!
Op de online-bestelsite kunt u de individuele en de klasfoto van uw kind bekijken, bestellen en betalen via de
duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld
op het document. Op onze schoolwebsite wordt er een handleiding (stap voor stap) geplaatst, mocht u
moeilijkheden ondervinden met het bestellen van de foto’s.
De foto’s worden 30 dagen na de afsluitdatum GRATIS centraal op school geleverd en verdeeld.
Tot op heden realiseerde onze school mooie verkoopcijfers betreffende de schoolfotografie. Wij hopen met
deze nieuwe onlinemethode de verkoopcijfers uit het verleden te evenaren. Aarzel dus niet een bestelling te
plaatsen. Een schoolfoto blijft tenslotte voor u en uw kind een mooie herinnering aan de schooltijd.
Daarenboven kunt u vrij de foto-ID delen met familie (grootouders) en vrienden, zodat ook zij een bestelling
kunnen plaatsen.
5. Fruit, een lekkere buit

Ook dit schooljaar doen we met onze school mee aan de
actie “Fruit, een lekkere Buit”. We verzamelen hiervoor de
stickertjes die u vindt op Zespri kiwi’s. Indien we erin
slagen om met z’n allen 300 stickertjes te verzamelen,
krijgen we 20 ballen die we gebruiken als speelmateriaal op
de speelplaats.
Indien er dus de volgende
dagen kiwi’s op het menu
staan of in de fruitmand
liggen…mag u de stickertjes
die u hierop vindt, meegeven
met uw kind. Dit uiteraard
geheel vrijblijvend en niet met de bedoeling om nu
plotseling meer kiwi’s te gaan kopen!

Prettig weekend!
Het schoolteam.

