GRIEP / ZIEKTES
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Heel wat van onze klassen worden flink geplaagd door afwezigheden door
ziekte van kinderen en leerkrachten.
Dit is nog maar het begin van de griepperiode die men aankondigt.
Mogen we vragen om kinderen die ziek (geweest) zijn, thuis te houden tot ze
volledig genezen zijn, om verdere verspreiding te voorkomen ?
Ook enkele voorzorgsmaatregelen kunnen ons helpen om griep te voorkomen.
1.
Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes (éénmalig).
2.
Was je handen grondig en met zeep.
Hartelijk dank voor je medewerking.

kleuterschool Instapdag voor nieuwe kleuters. Welkom !
school We starten de maand met een beweegmoment: #MOVEment.
kikkers, muizen, vogels Medische onderzoeken in het CLB-centrum (°2016).
kikkers, muizen, vogels We zoeken ouders of familieleden die muziek spelen, voor een op-

treden in bij de jongste stamgroepen.
Wil je dat graag tonen ? Neem dan contact om met de klasjuf.
1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u.—tweewekelijks)

4a, 4b ZWEMMEN (14.30u.-14.55u.—wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (13.15u.-13.40u.—wekelijks)
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KIDS-ID—SCHOOLREIS 1e & 2e leerjaar
We maken u er op attent dat de schoolreis van het 1e & 2e leerjaar naar
Nederland zal gaan. Daar heeft je kind een geldig kids-ID voor nodig.
Zorg je daar tijdig voor ?

JUF DIETE
Juf Diete uit het tweede leerjaar zal vanaf februari halftijds gaan werken.
De uren die zij extra verlof neemt, worden tijdelijk ingevuld door juf Griet, tot er
een stabiele oplossing voor handen is.

DRINKBUSSEN
Het schoolparlement meldde dat er bij enkele kinderen steeds opnieuw andere
dranken in de drinkbus zitten.
We herhalen dat we een duidelijk drankbeleid hebben. Op school gebruiken
we alleen water of melk, en in de koude periodes ook soep of thee.
Ook in de drinkbussen zijn dus alleen deze dranken toegelaten !
Werken jullie, als ouders, daar ook aan mee ?

Een mooi weekend.
namens het team,
meester Jan

WINTERSPEELWEKEN: CIRCUSweek
Toon je circuskunsten ….
Goochelen, jongleren, clownerie, … zo lang je maar geen leeuwen meebrengt ! ...

2a ACADEMIE—schort meebrengen
Voor het vervoer met auto’s rekenen we op hulp van (groot)
ouders. Laat je even aan juf Greet weten als je kan helpen ?
(vertrek: 13u.—terug: 15u.)
4a, 4b Extra SPORTactiviteit.
De leerlingen van het vierde leerjaar krijgen een G-sport-initiatie:
een kijkje in de wereld van de G-sporters !
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
… een vrije dag voor de kinderen.
… een stevige denk– en overlegdag voor de leerkrachten.
De school is gesloten.
De centrale namiddagopvang is wel beschikbaar.
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apen, biggen, OPENDEURTJE in de klassen van de oudste stamgroepen.
vissen, vlinders Veel kansen om elkaar en de andere juffen te leren kennen.

1a ACADEMIE—op school
We werken met juf Lief op school en hebben dus geen vervoer
nodig.
3b Sportnamiddag (i.s.m. Sport- & Handelsschool Turnhout).
4a STEMatelier met meester Wim.

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

ouderraad Vergadering om 20u. in de koffiekamer van de Kerkstraat.
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3a STEMatelier met meester Wim.

