Nieuwsbrief

oktober 2020

Groeien in het
hart
van Oostende

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR
Ondanks Corona namen we een vliegende start! We zijn blij dat het gewone schoolleven
terug kan doorgaan, maar blijven alert om corona-besmettingen te voorkomen.
Via de achterzijde van dit blad kun je zelf beoordelen of een verkouden kind naar
school mag. Raadpleeg de huisdokter altijd bij twijfel.
Kom jij in oktober ook elke dag op tijd? We gaan in oktober namelijk verder met de op tijdactie en verwachten daarbij de inzet van alle ouders.
Op woensdag krijgen alle kinderen een stuk fruit, aangeboden door de school. Vijf
enthousiaste mama’s helpen bij het snijden van het fruit. Help jij ook graag mee? Laat het
ons weten!
Met warme groeten,
Katrien Rotsaert - directeur ad interim

BELANGRIJKE DATA OKTOBER: grijs= geen school!
donderdag 1 oktober
L3, L4 en L5: Love Football Park initiatie
donderdag 1 oktober om 17.15 u. OF K1B, K2A, L3A, L4A, L5A: info-avond
18u15
zondag 4 oktober
Eerste communie (uitgesteld, 2de lj)
maandag 12 oktober
L1: Activiteit Week van het bos
woensdag 21 oktober
Pedagogische studiedag
dinsdag 27 oktober
L3, L4: Park- en bosspelen
Vrijdag 30 oktober
Iedereen: Griezels @ the movie
ma 2 november – zo 8 november
Herfstvakantie

TIP VAN BRUGFIGUUR ANN – 0496 56 59 08 / ann.verdonck@oostende.be
WIST JE DAT… de mutualiteit een stukje terugbetaalt van je inschrijvingsgeld van
jeugdkampen (van de jeugdbeweging, sport, crea, …) en speelpleinwerking?
Wat moet je hiervoor doen?
- Download het aanvraagformulier van de website van jouw mutualiteit, laat het
invullen door de organisator en breng het terug naar de mutualiteit OF
- Bezorg het attest dat je kreeg van de organisator, aan jouw mutualiteit.
Voor meer info: neem een kijkje op de website van de mutualiteit, of neem contact op met
brugfiguur Ann, zij kan je verder helpen.
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