Nieuwsflash

september 2021

woensdag 1 september 2021: Start van het
nieuwe schooljaar. We wensen jou een leuk en
bevlogen schooljaar toe. ‘Veel pluimen maken
sterke vleugels!’

De ouders van de leerlingen uit het eerste
en tweede leerjaar kunnen de lessen van
hun oogappel komen meevolgen op
woensdag 22 september 2021. De klas
staat dan voor jullie open van 8u40 tot
11u50. Briefje volgt!

Op woensdag 8 september 2021
gaat de eerste viering van het
nieuwe schooljaar door om 9 u in
de kerk. Ouders en grootouders
zijn van harte welkom! (met
mondmasker en op veilige afstand
uiteraard "
%)
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Woensdag 29 september
2021: Dag van de
sportclub. Je mag in
jouw favoriete sportkledij
naar school komen.

De strapdag (stappen en
trappen) gaat door op vrijdag
17 september 2021. Komen
jullie dan zoveel mogelijk te
voet of met de fiets naar
school? Top!

+ openklas nieuwe
kleuters…

De dagen worden weer wat
korter, het blijft langer donker.
Denken jullie er aan om jullie
fluo-jas weer boven te halen?
TOP!

Zondag 12 september 2021:
Eerste Communie Moerkerke om
10u30: Proficiat aan alle
communicantjes!

‘School zonder pesten’, daar
willen wij voor gaan! Op
dinsdag 14 september 2021
sluiten wij aan bij een
voorstelling ‘school zonder
pesten’ in Vivenkapelle.
In de maand september zullen miljoenen
mensen over de hele wereld buiten komen
om zwerfvuil op te ruimen. Omdat we een
schone planeet willen. Ook wij doen mee!
Op donderdagnamiddag 16 september
2021 gaan we met onze knijpers en
vuilniszakken weer op pad om afval op te
ruimen in onze schoolomgeving. Lager en
derde kleuter.

20 september
2021: WK tijdrijden
in Damme. Het
lager gaat in de
namiddag de sfeer
opsnuiven in het
fandorp. Meer info
volgt…

De 2de en 3de graad krijgen de
voorstelling om 9u. De
leerlingen van de 1ste graad
bekijken de voorstelling om
13u.

Wie met de fiets naar school
komt, draagt best ook een
fietshelm…

Zwemmen/kleuterturnen:
10 – 24 september

Opgelet! Vrijdag 1 oktober 2021: Facultatieve vrije dag !
SAVE THE DATE: zaterdag 25 september, officiële opening van het
speelpleintje door het stadsbestuur. 11u-13u
Vrijdag 15 oktober, kunsttentoonstelling voor ouders, kleuterklas
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