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Samen rond De Kastanje. Dat werkt!
Beste ouders,
Voor velen van jullie was het een intense week. We kregen melding van enkele gezinnen die in quarantaine waren
en getest moesten worden. We hopen in de eerste plaats dat het goed met jullie gaat. Op school proberen we ons
best te doen om alles geregeld te krijgen en hierbij zeker ook rekening te houden met jullie gezinssituatie. We
begrijpen dat dit niet altijd even evident is. Als we jullie op de één of andere manier nog beter kunnen
ondersteunen, dan horen we dat graag. Wacht niet om contact op te nemen als je merkt dat iets wat stroef verloopt
met het thuiswerk, meevolgen van de les via Google Meet,...

Rechtzetting
In het vorige kastanjeblad had ik vermeld dat het 6de leerjaar van de Herten 150 op 150 behaalde voor de Whizzkids.
Maar eigenlijk was het het 5de leerjaar. Daarom voor hen ook een hele dikke proficiat!

Door een medische ingreep is juf Ingrid afwezig tot aan de kerstvakantie, zij wordt vervangen door juf Twingy.
Veel Beterschap Ingrid en voor Twingy veel succes!

Op dinsdag komt Seppe Van den Berghe voor een auteurslezing in onze oudste klassen van de
herten en de vossen. Seppe is illustrator, striptekenaar en muzikant.
Hij gaat actief met de kinderen aan de slag. We kijken dan ook enorm uit naar deze ongetwijfeld
boeiende uiteenzetting.

Op vrijdag trokken onze kinderen van de lagere school, zowel Proven als Krombeke, op expeditie. “Expeditie geluk”.
Dit online-event werd georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven. De kinderen voerden opdrachten uit
waarbij welbevinden centraal stond. Daarna werden ze getrakteerd op een feest. Hieronder enkele foto’s van de
klas van de bosmuizen.

Vrijdagmiddag was het héél leuk op de speelplaats van Proven. Al konden we op de zon niet rekenen, de sfeer zat er
goed in. Er was muziek en er werd gedanst. De kleuters kregen zo een gratis optreden, juf Cari organiseerde
spontaan een kringspelletje en sommigen haalden het springtouw nog eens boven De foto’s mogen natuurlijk niet
ontbreken.

Woensdag 24 november is er pedagogische werkdag, dus géén school voor de leerlingen.
Nog een héél fijn weekend !

Belangrijke data eerste trimester
23.11.2021

auteurslezing “Seppe Van den Berghe” voor vossen- en hertenklas

24.11.2021

pedagogische werkdag

08.12.2021

start proefwerken

21.12.2021

oudercontact De Kastanje Proven

23.12.2021

oudercontact De Kastanje Krombeke

