Nieuwsbrief februari 2020
Februari, de maand van carnaval, krokusvakantie,…
Wij hebben 2020 goed ingezet! De kerstboom is afgebroken in de zwarte zaal, de zwarte
zaal hebben we verfraaid met zelfgemaakte kaartjes van al onze kinderen, het
oudercontact voor al de kleuters is doorgegaan, in het lager zijn heel wat toetsen
afgenomen, de rapporten zijn meegegeven, oudercontact op aanvraag voor het lager gaat
door in februari, de tentoonstelling Circle of Life door de 3de graad en onze BLM was een
groot succes, ook in het 1ste leerjaar zijn de leesgroepjes gestart mmv leesouders en –
grootouders, een toffe nieuwjaarsreceptie met alles erop en eraan met het team gehad,
inschrijvingen voor de naschoolse activiteiten zijn doorgegaan, rondleidingen en
infomomenten gehad met zo’n 80 nieuwe ouders, infoavonden die doorgingen in
Wispelberg en Freinetmiddenschool, 21 jarigen in januari.
Februari belooft een drukke maand te worden : zie hieronder.
Nog meegeven dat juf Sara gestart is op woensdag in K3 en dat juf Jessica vanaf 1-2
herstart in het 2de lj, weliswaar voorlopig halftijds; De andere halftijdse opdracht wordt
vervuld door juf Tine.
STIBO-nieuws :
Het thema van onze krokusvakantie heeft een speciale naam: KABOTECAHO zijn jullie ook al
benieuwd waar dit voor staat?
De inschrijvingen hiervoor zijn afgelopen, kosteloos annuleren kan nog tot 9 februari 2020.
Heb je even tijd om deze enquête van de jeugddienst in te vullen?
'Hoe plan jij de zomervakantie voor je kinderen?' Invullen maar! Zo kunnen we de
stadskanalen hier beter op afstemmen. En wie weet win je een duoticket bij de Studio
Skoop? 🎬 www.stad.gent/planjezomer

Muzeketiersnieuws

Alvast bedankt! S&A namens de oudergroep.

Activiteiten februari 2020 :
Week van 3/2 : oudercontacten lager op aanvraag
maandag en dinsdag 10/2 en 11/2 : directeur niet aanwezig op school (seminarie aan
zee😊)
dinsdag en donderdag 11/2 en 13/2 : telkens halve groep 1ste lj – medisch onderzoek
vrijdag 14/2 : Kleine Muze Chef met 1ste lj (info volgt)
zaterdag 15/2 : Schoolfuif ingericht door de Muzeketiers (ouders 2de lj)
dinsdag 18/2 : 13.30 : info secundair voor de kinderen van het 6de lj + geïnteresseerde
ouders door ICLB- medewerkster Irene Spreeuwers.
Vrijdag 21/2 : Carnavalsfeest in De Muze!!(info volgt)
Maandag 24/2 tot en met 1/3 : Krokusvakantie!
Het Muzeteam

