
 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 18 januari 

 
WEEKPLANNING: 
 

 
 
WAT HOORT NOG BIJ DE POST: 
 

● oudsten: Brochure sportkampen, stad Kortrijk 
● oudsten: brochure: outside jongerenvakanties 
● Brief L6 Stadsklassen 

 
KORTE BERICHTEN: 
 

● Op 10 januari werd collega juf Sophie Van Ghelluwe de fiere mama van August. Een kleine broer 
voor grote broer Maurits. We wensen het jonge gezin heel veel geluk! Proficiat! 

● Lowie Naessens K2-3A is op 11 januari de fiere broer geworden van zusje Lieze. Proficiat aan het 
trotse gezin!  

● Ouderraad en schoolteam danken u voor uw bijdrage bij de wijnverkoop. De opbrengst bedraagt 
1909 euro en wordt besteed aan nieuwe speelmogelijkheden op de speelplaats. 

● De jaarlijkse spaghetti-avond kan niet doorgaan op 06/02 omwille van Corona. Ook in take-away 
mag dat niet worden georganiseerd omdat de saus niet door een traiteur wordt geleverd. Indien 
mogelijk zullen we dit op een latere datum wel kunnen. Na de krokusvakantie kunnen we wel 
pannenkoeken aanbieden. Uw kind krijgt - van zodra Corona mogelijk - een bestelformulier mee. 

● De actualiteit voorspelt niet veel goeds omtrent Corona. Raadpleeg regelmatig de website van de 
school. We volgen de evolutie op de voet en houden u op de hoogte over de gevolgen voor het 
basisonderwijs en wat voor onze school van toepassing is. In het algemeen belang, volg de 
voorschriften nauwgezet. Wij moeten de voorschriften volgen en ernaar handelen. Dat is niet altijd 
leuk voor de kinderen en hun gezin. 

● Er is een pedagogische studiedag gepland op woensdag 10 februari 2021. Er is dan geen 
school, geen les en ook geen opvang. De school is dan volledig gesloten. 

Maandag 18/01 Kleuterthema’s: 
P-K1A: Ziek zijn 
P-K1B: Ziek zijn 
K2-3 A en B: project sprookjes: Roodkapje 
 

Dinsdag 19/01 Medische schooltoezicht 1ste leerjaar op school 

Woensdag 20/01  

Donderdag 21/01  

Vrijdag 22/01  



 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 18 januari 

● L1: wattenstaafjes en foto van het gezin mee  
 

 


