Nieuwsbrief februari 2021

Kalender februari 2021
Ma. 1/2

Instapdag nieuwe kleuters 1KKA en 1KSA

Di. 2/2

Schoolfruit: rode pruimen
15.45

Vr. 5/2

Typles CvCO
Laatste dag binnenleveren tombolalotjes

Ma. 8/2

18.30

Di. 9/2

Plaatselijk Comité en Schoolraad
Schoolfruit

15.45

Typles CvCO

18.30

Infovergadering inschrijvingen °2019 (online)

20.00

Oudercomité

Vr. 12/2

Muzische ateliers 1ste, 2de en 3de lj.
Trekking schooltombola

*** maandag 15/2 tot en met zondag 21/2: KROKUSVAKANTIE ***

Di. 23/2

Schoolfruit
15.45

Typles CvCO

Data activtiteiten 2021
Omwille van de coronamaatregelen hebben we onze activiteiten van 2021 aangepast. We hopen
onderstaande acties/activiteiten op een veilige manier te kunnen laten doorgaan. Meer info volgt
nog.
-

vrijdag 12 feb 2021

Trekking schooltombola

-

vrijdag 26 maart 2021

Afhaal verkoop ‘ wijn & chocolade’

-

vrijdag 28 mei 2021

Afhaal soepverkoop

-

zondag 3 oktober 2021

Afhaalrestaurantdag

-

vrijdag 19 november 2021

Grootouderfeest (ov)

-

vrijdag 19 november 2021

Kienavond (ov)
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Infovergadering ‘Inschrijvingen voor het schooljaar 2021 – 2022’
Op dinsdag 9 februari om 18.30 uur organiseren we een online infosessie voor ouders die
kinderen van geboortejaar 2019 willen inschrijven. Tijdens dit infomoment schetsen we een
beeld van onze school en geven we antwoord op alle mogelijke vragen.
Voor alle duidelijkheid, al onze huidige leerlingen en kleuters blijven ingeschreven, hiervoor hoeft
niets ondernomen te worden. Ook voor de kleuters die reeds ingeschreven zijn, maar nog moeten
instappen, is alles OK.
Meer info i.v.m. aanmelden en inschrijvingen °2019: dienst onderwijs, 014 33 09 63,
onderwijs@gemeentemol.be, www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen

Uitstel infovergadering 3de kleuterklas: ‘Op stap naar het 1ste leerjaar’
Omwille van de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk de geplande infoavond voor de
derde kleuterklas te organiseren. We hopen dit op een later tijdstip toch nog te kunnen doen.

Afgelasting infovergadering 1ste leerjaar i.v.m. (niveau)lezen
Ook deze samenkomst kunnen we niet laten doorgaan. De leerkrachten van het eerste leerjaar
bezorgen de ouders een infoboekje met alle informatie die we die avond wilden toelichten.

Tombolaverkoop tot en met vrijdag 5 februari
De meeste kinderen hebben de omslagen met geld en/of onverkochte lotjes terugbezorgd. Heel
veel dank voor de enorme steun die we via deze weg al mochten ontvangen. Heb je de omslag
nog niet terugbezorgd, doe dit dan uiterlijk vrijdag 5 februari. Dankjewel!
De trekking vindt plaats op vrijdag 12 februari. De uitslag plaatsen we op onze website en we
bezorgen via de oudste leerlingen de lijst met winnende nummers. Prijzen kunnen afgehaald
worden na de krokusvakantie.
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