Nieuwsbrief april 2021

Kalender april 2021
Ma. 19/4

Instapdag nieuwe kleuters 1KKA (juf Mieke) en 1KSA (juf Lieve)
VM

Di. 20/4

Klas 4A naar de bib van Balen
Schoolfruit

VM

Klas 4B naar de bib van Balen

NM

Zwemmen 1stelj. (nog onder voorbehoud)

15.45

Typles CvCO

Woe. 21/4

Buitenspeeldag

Do. 22/4
Vr. 23/4

Ma. 26/4

VM

Di. 27/4

Woe. 28/4

Klas 2A naar de bib van Balen
Schoolfruit

NM

Zwemmen 2de lj (nog onder voorbehoud)

VM

Klas 2B naar de bib van Balen

VM

Klas 2C naar de bib van Balen

Do. 29/4
Vr. 30/4

Oudercontacten kleuterschool 26 – 30 april 2021
In de week van 26 tot 30 april organiseren we de oudercontacten van de kleuterschool. Uiterlijk
maandag 19/4 (na de paasvakantie) bezorgt de leerkracht aan elke ouder datum en uur van de
afspraak.
In de loop van de eerste week na de paasvakantie wordt dan de link doorgestuurd voor het
videogesprek via Teams.
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Samenwerking tussen de sociale dienst van de gemeente Mol en de Molse scholen
Hoewel als maar meer mensen hun weg vinden naar de sociale dienst, beseffen we dat we veel
inwoners nog niet bereiken. Daarom slaan de scholen en het gemeentebestuur de handen in
elkaar. We willen ouders die het moeilijk hebben bereiken. Zo kunnen we alle kinderen de beste
onderwijskansen geven.
Het kan gaan over kleine vragen, een klein duwtje in de rug, waarmee je misschien geholpen
bent. Maar ook bij grotere problemen staan we paraat.
-

Waar kan ik een huursubsidie aanvragen?
Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
Heb ik recht op verhoogd kindergeld?
Wat is de verhoogde tegemoetkoming?
Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?
…

Maatschappelijk werker Tessa Verwimp is jouw aanspreekpunt bij de sociale dienst.
Heb je een vraag? Stuur haar een e-mail: tessa.verwimp@gemeentemol.be
of bel haar op het nummer 0471 61 54 74.
Kleuter(sport)kampen in onze school
Little Ball Village, de specialist in kleutersport, komt naar onze school tijdens de zomervakantie
van 2021 met hun Little Ball Camps tijdens de weken:
• Zomer 7: 16 aug - 20 aug
• Zomer 8: 23 aug - 27 aug

Wat maakt de kampjes uniek?
Little Ball Camps zijn sportkampen, exclusief op maat van kleuters met professionele
kleutersportlesgevers, een bezoek van Mascotte Balthazar alias ‘Ballie’, kleine groepjes van max.
32 kleuters in onze vertrouwde schoolomgeving, springkasteel, belevingstent, grime en
uitgewerkte draaiboeken in inspirerende thema’s zoals Ballie’s tijdmachine, de ark van Ballie, …
Bewegen staat centraal en is uitgewerkt in sporthandboeken waarbij de focus ligt op
beweegverhalen voor 1ste en 2de kleuters en een sportspeeltuinprincipe voor 3de kleuters.
Praktisch
De kostprijs bedraagt 112 euro/week van 9u tot 16u. Opvang is optioneel en gratis, vanaf 8u tot
17u30.
Inschrijvingen verlopen via ‘de grabbelpas’. Inschrijven voor de activiteiten is dus pas mogelijk
van zodra de gemeente Mol de grabbelpasactiviteiten openstelt.
Meer info op www.littleballvillage.be
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