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EXTRA INFORMATIE VIA DE POSTMAP
Zwemmen
●

Het zwembad is terug geopend.
○ L2 en L3 zwemmen vrijdag 11 december
○ L1 en L4 zwemmen vrijdag 18 december
○ geen zwemmen voor K3, L5 en L6 omdat er geen ouders mogen begeleiden
en omdat we geen klasgroepen in de kleedkamers mengen.

Aanmelden en inschrijven (kleuter en lagere school)
●
●
●
●
●

Verder in deze postmap vind je een brief over het aanmelden van broers en
zussen in onze school.
Opgelet: dit briefje is slechts ter informatie voor de school.
Het echte aanmelden moet je zelf doen tussen 14/01/2021 om 9.30u tot 27/01/2021
om 17.00u
Lukt het je niet om aan te melden, kom dan even langs. We helpen je graag verder.
Aan de ouders van kinderen uit K3:
Als u ervoor kiest om uw kind naar het eerste leerjaar te laten gaan in onze school,
dan hoeft u verderniets te doen.

Afhalen bestelling wijn, wafels en confituur

●
●

Dankjewel voor de vele bestellingen!
Afhaalmomenten:
○
○
○
○

●
●

dinsdag 15 december: 15u00 - 17u30
woensdag 16 december: 8u15 – 8u45 en 12u10-13u
donderdag 17 december: 8u15-8u45 en 15u00-17u30
vrijdag 18 december: 8u15-8u45

Maak voor het afhalen van een grote bestelling (2 dozen wijn of 6 dozen wafels)
een afspraak met Sigrid.
Gelieve afstand te bewaren in de hal bij het afhalen. Kom bij grote drukte op
een ander moment.

Website
●
●

Neem regelmatig een kijkje op onze website: www.leefschooldedageraad.be
Je vindt er o.a. de wekelijkse resultaten van de de fluo-actie, foto’s van de
voorleesweek en de bib op school.

De warmste week

●
●
●
●

Vriendelijke groeten,
Sigrid Van de Velde

We leren onze kinderen er te zijn voor elkaar, zeker nu het voor vele mensen
moeilijk gaat.
We willen met kleine gebaren het eindejaar zo warm en aangenaam mogelijk te
maken voor de bewoners van woonzorgcentrum ‘De Veldekens’.
We sturen elke bewoner een briefje of een tekening. We nemen ook filmpjes op
met een warme boodschap of een liedje.
Ouders die niet willen dat beeldmateriaal van hun kind getoond wordt, sturen mij
een mailtje voor vrijdag 11 december ‘20.
sigrid.vandevelde@leefschooldedageraad.be

