Vrijdag 10 december 2021.

Informatiesprokkel 196
Koekenverkoop – 728 keer onze oprechte dank want dit is het aantal verkochte koekendozen! De koeken zullen
vanaf woensdag 15/12 meegegeven worden met uw kind. Indien dit niet haalbaar is kunnen jullie de dozen
ophalen tijdens een georganiseerd ophaalmoment. Zie extra brief in de mail op smartschool.

Online oudercontacten – Op maandag 20 december voor het kleuter en op woensdag 22 december voor het lager zullen
zoals vorig jaar terug online oudergesprekken gevoerd worden. Jullie zullen via smartschool op de hoogte
gehouden worden en de kinderen krijgen een inschrijfstrookje mee naar huis. We hadden jullie graag
persoonlijk ontmoet en onze beste wensen gegeven maar spijtig genoeg moet het nu langs deze weg.

Filmnamiddag

– Op donderdagnamiddag 16 december worden onze klassen bioscoopzalen.

Sfeervol en met een kleine versnapering kijkt elke klas naar een kerstfilm …in eigen klas. Spijtig
genoeg kunnen de kinderen niet kiezen omwille van coronamaatregelen.

Jingle Jangle
1ste leerjaar

Familie Claus
2de leerjaar

The Polar express
3de leerjaar

The grinch stole
Christms
4de leerjaar

The Christmas
Chronicles
5de leerjaar

De kleuters maken het gezellig en kijken naar de film ‘de sneeuwman’.
Het verhaal wordt verteld door beeld en muziek. Een magisch verhaal over een
jongen en een sneeuwman.

Creatief schrijven – ‘De wereld na 2030?’
Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
werd een workshop creatief schrijven georganiseerd.
De leerlingen kregen tips en tricks bij het schrijven
van een verhaal. Wat maakt mijn tekst boeiend en
spannend. Met deze tips gaan de leerlingen een
verhaal schrijven over ‘De wereld na 2030?’. We zijn
allen benieuwd naar hun verhalen!
Via deze weg willen we ook graag het Davidsfonds
bedanken voor de leuke en leerrijke organisatie van
hun workshop creatief schrijven.

Jingle Jangle
6de leerjaar

Kerstvakantie start 20 december – NOODOPVANG in de week van 20/12 t.e.m. 24/12**
Onze school voorziet terug in noodopvang, dit vooral voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector,
veiligheidsdiensten of kinderen die opgevangen zouden worden door grootouders (65+). Indien u zelf kan
instaan voor de opvang van uw kinderen vragen wij nog eens uitdrukkelijk om die zelf te voorzien, want ZONDER
attest van de werkgever kunnen wij als school NIET instaan voor de noodopvang. We rekenen daarbij op de
burgerzin van iedereen. De bedoeling is om de verdere verspreiding in te dijken en daar moet iedereen zijn/haar
verantwoordelijkheid in dragen. Maandag 13 december wordt via Smartschool meer info doorgestuurd en kan
je inschrijven t.e.m. woensdag 15 december voor de VOLLEDIGE week. Nadien kan er geen noodopvang meer
aangevraagd worden !
**Op vrijdag 24/12 maximaal tot 12.15! Op die dag graag stipte aanwezigheid a.u.b..

Acties oudercomité - zie kalender in groen aangeduid.

Onze wensen
Wat wij je wensen is
Een nieuw jaar vol goede moed
Een hoofd vol vertrouwen
Veel liefde van de jouwen
Laat het oude jaar maar gaan
En ga er vol vertrouwen tegenaan!

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2022!
Groeten het VBS Elverdinge team.

Kalender - einde eerste trimester 2021
Woensdag 15 - donderdag 16 – vrijdag 17 december
Donderdag 16 december
Vrijdag 17 december
Maandag 20 december
Woensdag 22 december
Maandag 27 december tot zondag 9 januari

Afhaalmoment koeken
Einde proefwerken
Filmnamiddag
Vervroegde kerstvakantie!
Oudercontact online kleuter
Rapportbespreking online lager
Kerstvakantie

Kalender - tweede en derde trimester 2021-2022
Maandag 10 januari
Zondag 23 januari

2de kleuter gaat naar toneel “Plastiek Bertrand”– info volgt
Speciale editie winterwandeling &
pannenkoekenverkoop – oudercomité

Dit jaar wordt het een editie om duimen en vingers af te likken ... zeker en vast voor elk wat wils: jong en ouder, groot en kleiner ...
we vergeten niemand! Deze keer voorzien we een parcours voor zowel de vroege vogels als de late raven. De flyer met meer
informatie volgt binnenkort.

Dinsdag 25 januari
Dinsdag 2 februari

Medisch onderzoek 6de leerjaar in het CLB-centrum
2de , 3de , 4de leerjaar gaan naar het toneel “Badaboum”

Zaterdag 12 februari

Valentijnsbox – winstgevende actie school

Woensdag 23 februari
Maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart
Woensdag 23 maart
Vrijdag 25 maart
Vrijdag 25 maart
Dinsdag 29 maart

4de leerjaar – tussen vier vuren, sportcentrum Ieper
Krokusvakantie
Pedagogische werkdag – geen school voor de kinderen
3de kleuter en 1e leerjaar gaan naar toneel “Plock”
Hongermaal
Rollebolle voor tweede en derde kleuter te Ieper – onder
voorbehoud
Paasvakantie
Paasmaandag
Rots en water – weerbaarheidstraining 6de leerjaar
Info-avond opfrissing wegcode - oudercomité i.s.m. FEMMA
Peuters en 1e kleuter gaan naar toneel ‘piccolo’
Minivoetbaltornooi voor het 5de en 6de leerjaar
Vormsel
O.L.H. – Hemelvaart
Geen school
Pinkstermaandag
Vaderdagontbijt aan huis geleverd - oudercomité
Start proefwerken
Oudercontacten kleuter
Einde proefwerken
Frietmobiel
Schoolreis
WSO-jeugdsportdag voor het 4de leerjaar
Uitzwaai voor het 3de kleuter en het 6de leerjaar
Sportdag
Rapportbespreking
Misviering + halve dag school

Maandag 4 april tot vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdagnamiddagen start 22 april dit voor 5 weken lang
Dinsdagavond 26 april 2022
Maandag 16 mei
Woensdag 18 mei
Zondag 21 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Maandag 20 juni
Donderdag 23 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

