Nieuwsbrief februari – maart 2020
De griep is in het land en dat laat zich stilaan voelen. Wil alle hygiënische afspraken (handen
wassen na toiletgebruik, …) goed naleven. Ook buitenlucht en veel bewegen helpen ons om
fit en gezond te blijven. Om besmetting van anderen te voorkomen vraag ik met aandrang om
zieke kinderen thuis te houden.
Elk jaar indexeert Kind en Gezin de opvangprijzen in januari. Er komt één cent bij. Een
begonnen halfuur kost voortaan 89 in plaats van 88 cent, fiscaal aftrekbaar. Ook de prijzen
van de studie worden aangepast aan de stijgende levensduurte: 0,89 euro voor de kleine
studie, 1,78 euro voor de grote studie (eveneens fiscaal aftrekbaar). Aan de maaltijdprijzen
verandert er niets. Op onze website (in de rubriek agenda en kiosk) vind je een link naar het
maandmenu. Naast de aanduiding over welke soort vlees het gaat, kun je ook de allergenen
raadplegen. Als kinderen ’s morgens intekenen voor een warme maaltijd gaan we ervan uit
dat zij van alles proeven. Geef boterhammetjes mee mocht dat niet het geval zijn.
De komende weken en maanden staan weer tal van activiteiten op het programma. Mag ik u
het dansfeest voor ouders aanbevelen, georganiseerd door onze ouderraad op zaterdag 8
februari in het parochiaal centrum Valkenburg langs de Legeweg? En hou je zeker
vrijdagavond 15 mei vrij, want dan vindt ons schoolfeest plaats (zowel voor de afdeling
Zandstraat als Lenteweelde). De concrete info volgt later.
Vrijdag 31 januari is een vrije dag! Kakelbont organiseert wel opvang, maar daarvoor moet
je vooraf inschrijven bij Kakelbont.
En wat valt er zo allemaal te beleven in februari en maart?
- Vrijdagnamiddag 7 februari: toonmoment voor ouders eerste leerjaar
- Dinsdag 11 februari: Dikke Truiendag. De verwarming staat een graadje lager.
- Vrijdag 14 februari, vanaf 15 uur: mogelijkheid tot ophalen pannenkoeken (van onze
pannenkoekenactie, zie aparte brief).
- Maandag 17 februari: Week tegen Pesten
- Op vrijdag 21 februari wordt het Speelpaleis over de middag voor de laatste keer
geopend. ’s Namiddags staan voor alle kinderen verschillende spelactiviteiten gepland.
De krokusvakantie start die avond en duurt tot en met zondag 1 maart.
- Vrijdag 21 februari: groeirapport in de lagere school.
- Vrijdag 6 maart, 15 uur: koffiestop in de afdeling Zandstraat
- Dinsdag 10 maart, vanaf 8u.15: senseomomentje in Lenteweelde
- Dinsdag 10 maart: solidariteitsontbijt voor Broederlijk Delen in de lagere school. Na
de middag: verrassingsactiviteit.
- Dinsdag 10 maart, 19u.45: ouderraad. Ingang via Gistelse Steenweg.
- Woensdag 18 maart: laatste levering gratis stuk fruit voor iedereen
- Dinsdag 24 maart: oudercontact voor zesde leerjaar rond Basofiche middelbaar
- Woensdag 25 maart: infovoormiddag voor ouders derde kleuter rond overgang naar
eerste leerjaar.
- Zondag 29 maart: ontbijt georganiseerd door de ouderraad.
- Dinsdag 31 maart: oudercontact voor de lagere school

