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1. Donkere dagen
In deze donkerste dagen van het jaar is goed zien (voor automobilisten bijvoorbeeld) en
nog beter gezien worden (alle zwakke weggebruikers!) van levensbelang. We promoten
om in fluo naar school te komen.

2. Annulatie schooluitstappen
Wegens COVID-19 worden alle schooluitstappen tot aan de paasvakantie geannuleerd.
Dit heeft natuurlijk ook voor onze school gevolgen. De schooluitstappen die gepland
staan de komende maanden, kunnen helaas niet doorgaan. De sportklassen van klas 3
en klas 4 (22 en 23 maart) werden geannuleerd.

3. Heerlijke truien
De dikketruiendag nadert. Nu we goed verluchten, er constant ramen open staan, lijkt
het alsof het in de klassen koud is. Het is er inderdaad iets frisser. Koud is het wanneer
je in je zomers T-shirt de winter probeert te trotseren. Niet de verwarming onder de open
ramen moet hoger, wel een iets beter aangepaste kledij is een oplossing. Dat alle
kinderen (met hun ouders) graag eens goed rondkijken om mooi ingepakt in de klas te
zitten. Laat je mooie (en warme) trui zeker bewonderen.

4. Goed gedrag elke dag: complimentje geven en krijgen
Valt het niet altijd op: toch proberen we voortdurend het gedrag in goede
banen te leiden. En het is nodig om hierbij te helpen, af en toe een
grens te stellen, en vooral de kans te geven om in deze noodzakelijke
groei volgende stappen te zetten. Nog eens extra in de aandacht
plaatsen we het naleven van afspraken en de noodzakelijke omgang
met elkaar. Zorg ervoor dat regels geen aanleiding zijn voor commentaren en probeer
door je gedrag een pluim te verdienen. Geef een compliment in plaats van een
commentaar. Ook de leerkrachten doen dat liever.
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5. Herinnering: Infoavond voor ouders van 6 (en 5)
Zoals elke jaar organiseert het CLB een infoavond om ouders de
structuur van het middelbaar onderwijs uit te leggen.
De infoavond 6de leerjaar gaat dit jaar, gezien de corona crisis, online
verlopen. Het CLB zal een live webinar organiseren waarin ze de ouders
door een powerpointpresentatie loodsen en ook kansen geven om
vragen te stellen.
Tegen dan zullen hiervoor brieven verstuurd worden en tegen de infoavond zal ook een link
doorgestuurd worden. Indien het moeilijk is om digitaal deze webinar te volgen, gelieve de
school te contacteren.
Voor onze scholengroep gaat dit door op maandag 25/01 om 19.30u .

6. Belangrijke data
20 januari
Pedagogische studiedag
25 januari
Infoavond voor ouders van 6 (en 5)
26 januari
Kleine wieltjes
29 januari
Facultatieve verlofdag
9 februari
Dikketruiendag
12 februari
Carnaval
23 februari
Kleine wieltjes
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