9 februari 2021

NIEUWSBRIEF GBS DE SCHAKEL
Actie « Warmste Week »
Dankzij jullie is onze wenskaartenactie voor rusthuisbewoners een enorm succes geworden. We
mochten een 3000-tal kaartjes ontvangen, versieren en in de hele omgeving verdelen in de
woonzorgcentra.
Vele bejaarden zijn jullie en natuurlijk de kinderen dankbaar voor dat fijne gebaar in deze moeilijke
periode.

Inschrijvingen 2021-2022
Heel de maand januari konden broertjes en zusjes geboren in 2019 ingeschreven worden in het
instapklasje voor het schooljaar 2021-2022.
Vanaf 1 februari kunnen nieuwe kleuters ingeschreven worden.

Nieuws vanuit het oudercomité
Helaas gaat het ontbijt van het oudercomité door de strengere COVID-maatregelen niet door.
Het schoolfeest van 8 mei is ook afgelast.
Gelukkig mag het oudercomité nog wel voor het fruit op woensdag voor de kinderen zorgen.
Merci daarvoor !

Mos (milieu op school)
In De Schakel kan je terecht om je lege inktcartridges van printers én lege batterijen te
deponeren. De verzameldozen staan in de inkomhal aan de refter van de lagere school en achter
de poppenkast in de kleuterschool.

Samen zorgen we voor een schoner milieu!
Recycleren en hergebruiken!

Nieuw: dopjes inzamelen voor een blindegeleidehond
Vanaf nu verzamelen we op school terug dopjes in om mee te sparen voor de aankoop en
begeleiding van een blindegeleidehond.
Door dopjes in te zamelen, kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden nadien deze plastic
dopjes verkopen per kilo om zo financieel bij te dragen aan de aankoop en begeleiding van een
puppy.

Voor de volledig opleiding hebben ze 83 333 kg dopjes nodig. Het zou fijn zijn als we op deze
manier een klein steentje kunnen bijdragen.
Gelieve de dopjes proper en in een zakje mee te geven met uw kind. We verzamelen deze in
een grote ton op school.
Bedankt alvast !

Carnaval in de school
We vieren carnaval op vrijdag 12 februari 2021. Onze kinderen kunnen van ’s morgens
verkleed naar school komen. In de loop van de dag krijgen de kinderen een voorverpakte
wafel van de school.
De stoet in de namiddag mag dit jaar helaas niet doorgaan !
We denken aan het milieu en daarom brengen we geen confetti en serpentines mee.
Uiteraard zijn wapens (nepwapens) verboden.
We hopen er toch een fijne dag van te maken.

Helm op : fluo top
Onze ganse school doet nog tot aan de krokusvakantie mee aan de actie “Helm op, fluo
top.”
Het doel was om niet alleen zo veel mogelijk kinderen met de fiets of te voet naar school
te laten komen, maar vooral dat kinderen dat goed zichtbaar en goed beschermd deden.
Afhankelijk van het aantal behaalde stickers, kon uw kind met de stickerkaart enkele
beloningen verdienen. Meer info vindt u op de stickerkaart die uw kind nog voor de
vakantie meer naar huis krijgt.

Oudercontacten op school
Alle oudercontacten moeten nog steeds telefonisch of online doorgaan.
De oudercontacten voor de lagere school zullen doorgaan in de week van 29 maart.
De oudercontacten voor de kleuterschool zullen doorgaan in de week van 19 april.
Verdere info volgt nog.

Schrijf-ze-vrij
Ook dit jaar deden het vierde, vijfde en zesde leerjaar weer mee aan een coronaproofversie van de schrijf-ze-vrijactie. Dat deze actie niet zonder gevolg is, mochten we
al merken. Een persoon die men in China onterecht vast hield, heeft zijn vrijheid terug
gekregen na de aandacht door Amnesty International.

Maart: jeugdboeken maand
Het thema van de Jeugdboekenmaand is dit jaar 'Lezen is een feest!'.
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet alleen een goede reden om
het lezen te vieren. Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen
die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, redacteurs,
vertalers, vormgevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, bibliotheken, scholen,
juffen en meesters, recensenten, leesbevorderaars en hoera voor alle grote en kleine
lezers, voorlezers en meelezers. We zullen hen tussen 1 en 31 maart op verschillende
manieren in de kijker zetten. 'Lezen is een feest!': onder die noemer vieren we een
maand lang!
Brengin maart zeker een bezoek aan de bib!

Gezocht
We zijn nog op zoek naar puzzels tussen 12 en 20 stuks (dat mogen ook houten puzzels
zijn). Moest u deze teveel hebben, dan kan u onze kleuterschool er een groot plezier
mee doen. U kan deze gewoon met uw kind meegeven en dan komen ze wel op de juiste
plaats terecht. Bedankt alvast.

Belangrijke data
12 feb
Carnaval op school
13 feb t.e.m. 21 feb Vakantie !
24 feb
Lagere school: laatste kwartier lezen
8 maart
15 maart
18 maart
29 maart
3 t.e.m. 18 april

Geen nabewaking !!
School sluit om 15u30 !
Geen school: pedagogische studiedag
Lagere school: kangoeroewedstrijd
Lagere school: Rapport
Paasvakantie

