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Samen   rond   De   Kastanje.   Dat   werkt!   

  
Beste   ouders,   

  
De   herfstvakan�e   staat   alweer   voor   de   deur,   wat   gaat   de   �jd   snel.    Het   was   een   leuke   periode   waar   
de   kinderen   hopelijk   met   veel   plezier   aan   terug   zullen   denken.    Een   nieuwe   juf   of   meester,   voor   
sommigen   zelfs   een   nieuwe   klas,   het   circus,    park-   en   bosspelen,   toneelvoorstelling   voor   de   tweede   
graad,...     

  
Na   de   vakan�e   zijn   er   een   aantal   personeelswissels   en/of   lesroosters   die   wijzigen:   

  

  

  
  

Na   de   vakan�e   zullen   de   kinderen   van   het   vijfde   en   zesde   leerjaar   opnieuw   een   mondmasker   moeten   
dragen   op   school.     Specifiek   voor   de   school   van   Krombeke:    wanneer   de   kinderen   van   het   vierde   
leerjaar   in   de   456-klas   zi�en,   moeten   ook   zij   een   mondmasker   dragen.     

  
  

Eerste   
leerjaar   

juf   Lien   keert   hal�ijds   terug   na   de   
herfstvakan�e.   

maandagvoormiddag   
dinsdagvoormiddag   
woensdagvoormiddag   
donderdagvoormiddag   

Tweede   
leerjaar   

juf   Sibylle   maandagvoormiddag   
dinsdagvoormiddag   
woensdagvoormiddag   
donderdagvoormiddag   

Eerste   
graad   

juf   Kelsey   maandagnamiddag   
dinsdagnamiddag   
donderdagnamiddag   
vrijdag   

Vijfde   
leerjaar   

juf   Kelsey   maandagvoormiddag   
dinsdagvoormiddag   
woensdagvoormiddag   
donderdagvoormiddag   



Vorige   week   gingen   we   van   start   met   de   verplichte   taalscreeningstest   Koala   bij   de   derde   kleuters.   
Deze   test   peilt   naar   de   luistervaardigheid.   De   resultaten   koppelen   we   dan   aan   onze   eigen   observa�es   
om   zo   een   breed   beeld   te   krijgen   van   elke   kleuter.    Na   de   vakan�e   lopen   deze   testjes   nog   even   door,   
tegen   eind   november   ronden   we   deze   af.    In   de   daaropvolgende   weken   informeren   we   de   ouders   
daaromtrent.     

  
Op   maandagnamiddag   gaat   het   5de   en   6de   leerjaar   van   Proven   en   de   456-klas   van   Krombeke   naar   
een   toneelvoorstelling   in   Poperinge.    We   vragen   daarom   dat   de   kinderen   van   die   klassen   terug   op   
school   zijn   om   12u45.   (Voor   zij   die   naar   huis   gaan   over   de   middag)     

  

  
  

Na   de   vakan�e   verwachten   we   hoog   bezoek.    In   Krombeke   komt   de   Sint   op   bezoek   in   alle   klassen   op   
woensdagvoormiddag    10   november.     Op   dinsdagnamiddag   9   november   komt   hij   de   talenten   van   de   
Provense   Kastanjes   bewonderen.    We   kregen   op   school   deze   brief.     

  



Op   vrijdagnamiddag   vierden   we   op   school   Halloween.    In   Krombeke   hebben   de   kinderen   zelf   
spelletjes   voorbereid   voor   deze   namiddag.    Bravo   aan   deze   jonge   organisatoren!!!   
In   Proven    konden   de   kinderen   gli�erta�oo’s   laten   ze�en,   genieten   van   een   spooktoneel,   zich   
uitleven   in   het   bewegingsspel   “De   heksenketel”   en   smullen   van   een   zelf   versierde   pannenkoek.   
Hieronder   enkele   sfeerbeelden.   

              

      
  
  
  
  



Vandaag   kregen   de   kinderen   van   het   lager   hun   herfstrapport   mee   naar   huis.    We   sluiten   een   
goedgevulde   periode   af   en   kijken   uit   naar   een   welverdiende   vakan�e.   

  

  
  

  
    

Belangrijke   data   eerste   trimester   

11.11.2021   Wapens�lstand     

12.11.2021   vrije   dag     

24.11.2021   pedagogische   werkdag   

08.12.2021   start   proefwerken   

21.12.2021   oudercontact   De   Kastanje   Proven   

23.12.2021   oudercontact   De   Kastanje   Krombeke     


