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1. Niet vergeten!
- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .
- Oog voor lekkers op dinsdag, 23 februari.
- Woensdag, 24 februari : fruitdag!
- Op maandag,22 februari gaan de leerlingen van het 5de leerjaar zwemmen. Vergeet jullie zwemgerief niet!
De bus vertrekt stipt om 13u.00 in de school.

2. Paasboeken Averbode.
Dit jaar geen reisplannen voor de paasvakantie? Maar geen zin in twee weken bankhangen en 'Ik verveel mij
hier'? Dan raden wij jullie met veel enthousiasme de lentevakantieboeken van Uitgeverij Averbode aan.
De doeboeken bevatten toffe verhalen, spellen, knutselwerkjes, weetjes, raadsels ... Alles wat je nodig hebt
voor een leuke en leerrijke lentevakantie.
Per stuk kosten ze slechts 7,95 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. En ze worden gratis
thuis geleverd! Bestel ze eenvoudig online via de
webshop: www.uitgeverijaverbode.be/lentevakantieboeken .
Gebruik bij je bestelling zeker de unieke schoolcode als promotiecode. Zo steun je de school ook in deze
moeilijke coronatijden.
De unieke schoolcode voor onze school is: A61043
3. Schoolfeest 2021.
Zoals het er nu naar uitziet gaan we ook dit jaar geen
“normaal” schoolfeest kunnen organiseren. Een feest
waarbij we met enkele honderden mensen bij elkaar
komen in en rond de gebouwen van de school zit er
allicht niet in. De werkgroep, die elk jaar het
schoolfeest organiseert, heeft al wel de koppen bij
elkaar gestoken om een alternatief uit te werken.
Zo gaat elke klas een nummertje uitwerken dat zal worden gefilmd en tijdens het weekend van het
schoolfeest “online” zal komen. Op die manier kan iedereen meegenieten van een (school)feest@home. De
voorbereidingen op dit feest starten al na de krokusvakantie. Mocht uw kind dan thuis komen met de vraag
achter kledij of bepaalde attributen dan weet u dat het ter voorbereiding is van de opnames.
Meer info bezorgen we jullie rond de paasvakantie!

Een fijn krokusverlof!
Het schoolteam.

