UPDATE NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020

Activiteiten NOVEMBER
(aangepaste versie i.f.v. huidige coronamaatregelen)
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KO+LO

Begin herfstvakantie

9 t.e.m. 13

KO+LO

Verlengde herfstvakantie (beslissing Vlaamse regering)
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KO+LO

Wapenstilstand
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Kennismakingsmomenten nieuwe kleuters (op afspraak in voormiddag)
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3de graad

GEEN zwemlessen
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Digitale meeting schoolbestuur KBO Herzele
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KO+LO

De pedagogische studiedag gaat niet door (zie mailtje)
= gewone schooldag voor de kinderen
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Beleid

Digitale directievergadering SG St.-Franciscus
Digitale meeting netwerk beleidsondersteuners

vr
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LO

Houdingenrapport lagere klassen
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LO 2+3

GEEN theatervoorstelling

KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station

We gedenken in onze gebeden:
Mevr. Jeannette Van Lancker, moeder van Jan De Vroe (directie Wijnhuize-Hillegem) en schoonmoeder van
Katrien De Jaeger (leidster afdeling station)
Mevrouw Germaine Brondeel, grootmoeder van Nathalie Presiaux (zorgcoördinator)

Wens je je in te schrijven voor de kennismakingsdag?Je bent welkom!
Stuur vooraf een mailtje voor jouw deelname aan de kennismakingsdag naar info@vbsh.be.
We bezorgen jou dan per mail een bevestiging met een tijdstip waarop we jou die dag verwachten.
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School- en klasnieuws

Werelddierendag in 4A
Op vraag van de leerlingen mochten ze naar aanleiding van
Werelddierendag hun dieren meenemen naar de klas. Ze
gaven uitleg over hun dieren en daarna werden de dieren in
verschillende categorieën onderverdeeld (bv. vleeseter of
planteneter). Het was een heuse beestenboel!
Eerste communie
Proficiat aan onze Eerste
Communicanten en hun ouders.
Op 4 oktober konden we eindelijk dit
mooie moment samen vieren in de
decanale kerk.

Verkiezingen leerlingenparlement 20-21
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zichzelf. Wij zijn zeer tevreden met al hun toffe ideeën en willen daarom iedereen bedanken
voor zijn/haar inzet. Na een spannende strijd met een ex aequo in 6A stellen we jullie met
trots niet zes, maar zeven leden van het leerlingenparlement voor. Van links naar rechts
ziet u Daan Declerck (6A), Marthe Oosterlinck (6A), Lara Van der Biest (5B), Elisabeth
Bodiang (5A), Martha Deruyck (4A), Arthur Holderbeke (4B) en als laatste de nieuwe
burgemeester Laura Bourlez (6B). We wensen hen veel succes en plezier in het
leerlingenparlement.

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 23 oktober was een dag waar
de leden van de KSA, Chiro en Scouts
elk jaar terug naar uitkijken. Ze
konden als vanouds niet wachten om
met trots hun uniform aan te trekken
en ermee te pronken op school. Ook
enkele leerkrachten vonden dit de
uitgelezen kans om leuke herinneringen op te rakelen. Naar aanleiding van deze dag
leerde meester Ruben het 4de, 5de en 6de leerjaar enkele toffe volksdansen aan. Het was een
intensieve, maar ook zo leuke namiddag!
Juf Leen wint een tablet voor het 1ste leerjaar
Het eerste leerjaar is heel blij met de nieuwe tablet die ze
hebben gekregen! Uitgeverij Die Keure organiseerde een
wedstrijd n.a.v. hun schrijfmethode “Luna”. Deze app is
ook gratis te downloaden.
Veel leerplezier en oefenen maar!
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