
 17.12.2021    Kastanjeblad 

 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 Wat werd er druk gewerkt deze week! Proeven maken, nieuwjaarsbrieven schrijven, 
 knutselen,...    Maar bovenal een gezellige kerstsfeer op school. 

 . 





 Nog even alles op een rijtje i.v.m. de rapporten (alleen voor de kinderen van het lager) 

 - De rapporten worden digitaal doorgestuurd.  De kinderen van Proven krijgen hun 
 rapport op maandag.  De kinderen van Krombeke die moeten nog wat langer wachten, zij 
 krijgen hun rapport via mail op woensdag. 

 - Het bewegingsrapport werd wel op papier meegegeven.  Graag ondertekend terug 
 meegeven na de vakantie. 

 -Na de vakantie krijgt iedere leerling dan ook zijn rapportenmapje mee naar huis. 

 -De digitale of telefonische oudercontacten gaan door op dinsdag (voor de leerlingen van 
 Proven)  of  op donderdag (voor de leerlingen van Krombeke) 

 Voor de kleuters zijn er dit schooljaar twee oudercontacten.  U krijgt hier later van de 
 kleuterjuffen nog de nodige info. 

 Het is opnieuw  afwachten wat het overlegcomité zal beslissen voor na de vakantie. 
 Later die dag vindt er ook een nieuw onderwijsoverleg plaats.   Moesten er maatregelen 
 veranderen op school, dan houden we jullie daar zeker van op de hoogte. 

 Juf Ingrid keert terug na de vakantie.  Bedankt juf Twingy om haar te vervangen. 
 Juf Marijke blijft wel nog even afwezig. 

 De vossenklas van meester Geert heeft een stagiair na de kerstvakantie.  Sam neemt de 
 klas over voor 3 weken. 

 En ook in de konijntjesklas van juf Rita is er een stagiaire diezelfde periode, namelijk Juf 
 Alison. 



 Het eerste trimester zit er op.  De kinderen hebben al ongelofelijk veel geleerd.  Van klein 
 tot groot.  Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie.  Voor de leerkrachten staan nog 
 enkele activiteiten op het programma.  In Proven staat er nog een klusdag gepland 
 donderdag.  Er zijn ook nog enkele overlegmomenten en uiteraard de oudercontacten 
 waar toch ook veel tijd in kruipt.  Waarvoor nu ook al mijn welgemeende dank u wel aan 
 het kastanjeteam! 

 Ik wens jullie een heel gezellige eindejaarsperiode en alvast de beste wensen voor 2022. 

 Belangrijke data eerste trimester 

 21.12.2021  oudercontact lagere klassen  De Kastanje Proven 

 23.12.2021  oudercontact lagere klassen De Kastanje Krombeke 

 Belangrijke data tweede trimester 

 10.01.2022  stage Sam bij de Vossen (tot 28.01.2021) 

 10.01.2022  stage Alison bij de Konijntjes (tot 28.01.2021) 

 02.02.2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 14.02.2022  namiddag: Grootoudersfeest Proven & Krombeke 

 19.03.2022  Opendeurdag Krombeke 

 26.03.2022  Opendeurdag Proven 


