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LS – zwemmen (afgelast)

Groep 4 – medisch onderzoek

Afspraken ophalen en afzetten van de kinderen
Even ter herinnering
o gelieve niet te parkeren (en de kinderen dan naar school te brengen), sluit a.u.b. in de
rij aan, aan de kant van de school.
o ouders die hun kinderen te voet komen halen aan de school: blijf in de rij staan zodat
de afstanden gewaarborgd blijven.
o laat kinderen niet uit auto’s stappen aan de overkant van de straat.
o laat kinderen ook niet zelf uit te auto stappen zonder dat er een leerkracht de deur
open doet.
o blijf zelf in de auto zitten met mondmasker aan (zowel bij afzetten als ophalen).
We willen dit nog even benadrukken voor de veiligheid van ons allemaal. Samen staan we
sterk tegen corona!

Melding in verband met De Kiekeboe
Op vrijdag 15 januari 2021 zal de Kiekeboe gewoon open zijn zowel voor als na schooltijd.
Het geplande personeelsfeest zal verplaatst worden.

Varia




De informatieavond boerderijklas voor groep 6 en 7 wordt verplaatst naar
maandag 22 februari 2021 (onder voorbehoud). Dit omdat we nog nu nog niet
kunnen inschatten wat de maatregelen zullen zijn na de krokusvakantie.
De ouderavond schoolrijpheid (groep 3) zal u digitaal bezorgd worden in de vorm
van een filmpje op 4 februari 2021.

Onze acties
-

Nog even ter herinnering: onze koekenverkoop: tot en met 15
januari. Met de opbrengst hopen wij een muzotheek te kunnen
inrichten.
https://www.devriendenkringwaanrode.be/activiteit.php?id=13

-

Kunnen jullie ons ook, indien je nog ergens iets hebt liggen om onze
muzotheek aan te vullen, dit vermelden in de bevraging die deze
week werd meegegeven en ons deze bezorgen. We denken bv. aan
petten, verkleedkleding, brillen, …

-

Op 14 februari kan u uw gezin of familieleden verwennen met
een valentijsontbijt (uitnodiging in bijlage)
We brengen heerlijk verrassende ontbijtmanden aan huis.
We hebben voor klein en groot een apart ontbijt samengesteld,
dat zeker zal gesmaakt worden!
https://www.devriendenkringwaanrode.be/activiteit.php?id=14

-

Trooper
Het verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij het harde werk van een
handvol vrijwilligers. Trooper wil deze vrijwilligers
helpen om extra financiële middelen in te zamelen
zodat zij meer kunnen bezig zijn met hun passie: hun
vereniging organiseren.
Als je op de Trooperpagina van jouw vereniging klikt
op een shop, weet die shop dat je via Trooper gekomen bent en welke vereniging je
wil steunen. Op het moment dat jij je aankoop afrondt op de website van de shop,
laten zij ons weten hoeveel geld ze aan je vereniging schenken. Dat is soms een
percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag.
Hoe kan jij troopen?
o Zoek de unieke pagina van je vereniging op trooper.be
o Op deze pagina van je vereniging klik je op een shop
o Shop en betaal op de webpagina van de shop. Door via Trooper te passeren
weet de shop welke vereniging je wil steunen. Zelf betaal je geen euro extra.
Er zijn tal van shops waar je bestellingen kunt plaatsen bv. bol.com, coolblue,
booking.com, collect&Go, decathlon, krefel, JBC, dreamland, Takeaway.com,
torfs, …
o Steun je vereniging
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode
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