Nieuwsbrief 21 juni 2020

Beste ouders
Het einde van het schooljaar nadert snel… Ondertussen is het voor ons duidelijk hoe we ook de
laatste dagen op een veilige verantwoorde wijze kunnen organiseren.
Voor elke klas van de lagere school hebben we nog een ‘klasdag’ gepland vooraleer de grote
vakantie in te gaan. Tijdens deze ‘klasdag’ komen alle kinderen van de betrokken klas een hele
dag samen. Ook ’s middags blijven de kinderen in hun ‘klasbubbel’. Wat zal het leuk zijn toch nog
één keer met de hele klasgroep samen te kunnen zijn. Op donderdag 25/6 gaat dit door voor het
1ste en 2de leerjaar, vrijdag 26/6 voor het 3de en 4de leerjaar en op maandag 29/6 voor het 5de
en 6de leerjaar.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar staat een héél leuke ‘interne’ afsluiter gepland. Zij blijven
op school kamperen van maandag 29/6 tot dinsdag 30/6. Op maandagavond worden de ouders
van het 6de leerjaar uitgenodigd om (per klas) het afscheidsmoment mee te maken.
Op dinsdag 30 juni, worden geen lessen meer gegeven. Zowel in de kleuterschool als in de lagere
school voorzien we tijdens de voormiddag een gespreid ‘afhaalmoment’ waarbij ouders en
leerlingen de laatste materialen in de klassen kunnen afhalen en afscheid kunnen nemen.
Tijdens de voormiddag blijft noodopvang mogelijk.
Vanaf woensdag 1 juli kunnen we hopelijk met z’n allen genieten van een deugddoende én
gezonde vakantie. Fijne vakantie!

Kalender
Ma. 22/6 - vr. 26/6

Oudercontacten kleuterschool en lagere school

Do. 25/6

Ijsje voor de kleuters

VM

Klasdag 1ste en 2de lj. + klasfoto’s
Vr. 26/6

Ijsje voor de lln. van de lagere school
VM

Klasfoto’s kleuterschool
Klasdag 3de en 4de lj. + klasfoto’s

Ma. 29/6

Klasdag 5de en 6de lj. + klasfoto’s
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Di. 30/6

Afhaalmoment kleuterschool en lagere school
Ouders halen, eventueel met de kinderen, de laatste materialen in
de klas op. We hebben hiervoor een spreiding voorzien op basis
van de eerste letter van de familienaam.
09.00 A - C
09.30 D - E
10.00 F - H

10.30 I - M
11.00 N - R
11.30 S - U

12.00 V - Z

Bestellen klasfoto’s tot uiterlijk dinsdag 23 juni
Heb je het mailtje gemist met de ouderbevraging en het bestellen van de klasfoto’s? Je kan dit
nog doen tot uiterlijk dinsdag 23/6 via onze website www.basisschoolwezel.be

Oudercontacten begin schooljaar 2020-2021
Graag willen we jullie nu reeds informeren i.v.m. de oudercontacten begin schooljaar.

Donderdag 27/8/2020

17.30 Onthaal kleuters Keiheuvelstraat en Sportlaan
18.30 Onthaal leerlingen 1ste leerjaar

Donderdag 3/9/2020

Oudercontact lagere school
18.00 1ste en 2de lj.
19.15 3de en 4de lj.
20.30 5de en 6de lj.

Donderdag 10/9/2020

19.00 Oudercontact kleuterschool Keiheuvelstraat en Sportlaan

Oude schoolbanken te koop
Nu we de schoolbanken van het derde leerjaar vernieuwd hebben, zijn er nog wat oude
schoolbanken die we te koop aanbieden. Voor de prijs van € 15 kan je je keuze maken. Te
bevragen via het secretariaat of bureel.

Afhalen tombolaprijzen schoolfeest
Er staan nog enkele tombolaprijzen die nog niet afgehaald zijn. Ook al is de ‘afhaaldatum’
voorbij, willen we graag nog de kans geven de prijzen af te halen op het secretariaat.
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