NIEUWSBRIEF
November 2022
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4 Herfstvakantie
5
6
7 zwemmen L2B - L4A - L4B
Start actie ‘Helm op Fluo top’
8
9
10
11 Wapenstilstand: Vrijaf
12
13
14 zwemmen L2A - L5A - L5B
L4 Bosklassen (14/11 - 18/11)
NM - K2-3: Kleuterboemeldag
15
16
17 VM - L1: bezoek MSK
18 VM - L3: BAM-dag
NM: Kleuterschool: Grootouderfeest
19
20
21 zwemmen L2B - L4A - L4B
week oudercontacten kleuter en L2-L3-L4-L5-L6
L6B - Medisch onderzoek L6B (boterhammen
meebrengen)

di 22 L2 - Schoolhoeve De Campagne (van graan tot
brood)
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pedagogische studiedag: Vrijaf voor de
leerlingen
Leerlingenraad
10u. – 12u.: Peuterkijkdag
zwemmen L2A - L5A - L5B
L5: Uitstap Ieper

november 2022
Oudercontacten
De uitnodiging gaat mee in de boekentas van je kind.
Er is keuze tussen een fysiek of een digitaal
oudercontact.
L4: bosklassen
Brieven via klas
vertrek maandag : 8.45 u.
aankomst vrijdag : 15.30 u. – 16.00 u.
K2-3 (Kikkers – Muizen): Kleuterboemeldag
WAT-campus Artevelde
deelname: € 4,00
vervoer: € 4,82
L1: Bezoek MSK (Museum voor schone kunsten)
deelname: € 7,14
vervoer: € 8,57
L3: BAM-dag (Moev)
deelname: € 3,50
vervoer: € 10,90 (betaald door het oudercomité)
L2: Schoolhoeve De Campagne
deelname: € 0,50 (drankje)
L5: Uitstap Ieper
deelname: € 11,38
vervoer: € 16,40
vertrek op school: 8.00 u.
aankomst op school: 17.00 u. – 17.15 u.
Peuterkijkdagen
Voor nieuwe ouders met peuters (geboortejaar
2021) die graag kennismaken met de school
organiseren we vrijblijvende info-momenten.
Wij maken dan de nodige tijd om uitleg te geven
over de school, wij geven een rondleiding en men
kan kennismaken met de peuterklas.
De peuterkijkdagen gaan dit jaar door op:
Zaterdag 26 november 2022
Zaterdag 10 december 2022
Zaterdag 21 januari 2023
Zaterdag 11 februari 2023

telkens tussen 10.00 u. en 12.00 u.

Familieleden, vrienden of kennissen die graag
langskomen op één van deze info-momenten,
kunnen zich inschrijven via de link op de website
(www.sintpaulusdrongen.be) van de school.
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De donkere dagen zijn aagebroken. Daarom doen we dit
jaar opnieuw mee met de actie ‘Helm op Fluo top’.
Enkele hulpmiddelen om de veiligheid van de
voetgangers en fietsers te verhogen:
- Een fluojas verhoogt de zichtbaarheid. Draag
hem elke dag, ook als je te voet komt!
- Zorg dat de fietsverlichting goed werkt.
- Draag een fietshelm als extra bescherming.

Verwarming in de klassen en aangepaste kledij
De dagen worden kouder dus de verwarming in de klassen wordt opnieuw opgezet.
Ook op onze school swingen de energieprijzen jammer genoeg de pan uit…
Daarbij moeten we er ook nog altijd op letten om onze klassen voldoende te ventileren. We proberen dit
vooral te doen tijdens de pauzes maar het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om ervoor te zorgen
dat het niet te koud wordt en dat er voldoende zuurstof is in de klassen.
Om alle kosten een beetje binnen te perken te houden zullen we de verwarming ook een graadje lager
zetten in de klassen.
Het is dus aangewezen dat de kinderen voldoende warm gekleed zijn om naar school te komen, bij
voorkeur met laagjes zodat ze ook iets kunnen uittrekken wanneer het te warm wordt.
Het is ook belangrijk dat de kinderen warm genoeg gekleed zijn om op de speelplaats te lopen, over de
middag lopen ze toch al gauw een uurtje buiten, een warme jas met eventueel een muts, een sjaal en
handschoenen. Gelieve er wel op te letten dat alles goed genaamtekend is!
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