Nieuwsbrief januari 2020 :
In naam van ons voltallige Muzeteam wensen we jullie een zeer gelukkig
nieuwjaar!
De maand december 2019 was druk : de ‘nieuwe’ fietsenstalling is geplaatst,
naar de sterrenwacht met het 5de, naar de kringloop winkel (achter de
schermen) met het 2de, de sint en zijn pieten op bezoek, een aangekondigde
brandoefening uitgevoerd (2’47” en iedereen was ordelijk ‘geëvacueerd’), K3
gaat naar hun correspondentieklas, een geslaagde Kleine Muze Chef met het
4de, een Surinaams restaurantbezoek door het 6de, het 6de gaat zingen in Ten
Hove, alle kleuters genieten van No-No in Sfinkx, 2de, 3de en 4de lj gaat naar ‘de
notenkraker’ in Tinnenpot, onze kersthappening met vele optredens.
Vanaf 6/1 komt juf Sara elke woensdag in K3, ipv juf Marianne.
Juf Jessica (2delj) haar ziekte is verlengd tot eind januari

STIBO-nieuws :
Onze beste wensen voor een magisch en speels 2020!
Onze gezellige kerstvakantie zit er nog maar pas op en de krokusvakantie staat alweer voor de deur.
Inschrijven hiervoor kan vanaf 11 januari. Op 26 januari worden de inschrijvingen afgesloten.

Samen met jullie tellen we af naar het nieuwe jaar én kijken
we ernaar uit om er in 2020 weer een lap op te geven: staat
jullie te wachten naast het aanbod aan naschoolse
activiteiten: een spetterende ouderactiviteit (15/2: kinderen
niet toegelaten), een bezoekje van de fotograaf (13/3) en
de
Paashaas
(03/04)
en
tenslotte
de
Muzeketiersverkiezing, maar dat duurt nog wel eventjes:
eerst blikken we nog eventjes terug …
Graag danken De Muzeketiers jullie voor jullie komst én
- bijdrage als hulppiet aan de Sintactiviteit (vrijdag 06/12)
- bijdrage op de 3de editie van de Muzechef (vrijdag 13/12)
Graag nodigen De Muzeketiers jullie uit om mee het nieuwe jaar in te zetten :
de

- Dit doen we woensdagochtend 22 januari 2020 om 8u30 in de eetzaal van de school met de 2
editie van een ochtendlijke bijeenkomst van de oudergroep! We hopen op jullie talrijke opkomst

en verwelkomen jullie graag om ons en de werking te leren kennen en onderling van gedachten te
wisselen wanneer dit in de late avonduren moeilijker ligt!
de

- In de week van 13/01 komt het aanbod naschoolse activiteiten - 2 semester * online:
o Inschrijven mogelijk vanaf:
maandag 20 januari 2020
o start van de activiteiten:
in de week van 10
februari 2020
o nieuwe inschrijvingen voor:
sportsnacks, yoga, dans (kleuter &
lager), Codelab
o dringend gezocht:
12
kleuters & 12 lagere schoolkinderen voor een
nieuwe poging van opstart Musicallessen (Mila) meedoen
(2de kleuter)
kan nu ook al vanaf 4 jaar!

* de inschrijven voor lessen muziek en beeldende kunst blijven
gewoon verder lopen
- Maandag 16/12 ging voor het laatst dit schooljaar Muze-it-Self door. Graag tot volgend jaar!

DE BESTE WENSEN VAN DE OUDERGROEP ÉN GRAAG TOT OP ÉÉN VAN DE VOLGENDE
ACTIVITEITEN?
Je kan De Muzeketiers bereiken via info@muzeketiers.be, maar spreek ons ook gerust aan!

Activiteiten januari 2020 :
Maandag en dinsdag 13 en 14/1 : oudercontact voor een deel van K2 en K3 (u
wordt verwittigd door de juf per brief).
Maandag en dinsdag 20 en 21/1 : telkens van 15.30 tot 18.00 : tentoonstelling
rond ‘circle of life’ door de 3de graad in de dramazaal! (20/1 om 15.30 receptie)
Woensdag 22/1 : 8.30 : Muzeketiersvergadering (opgelet: op de
activiteitenkalender staat dit anders vermeld).
Donderdag 23/1 : vanaf 15.30 oudercontact kleuters (lijsten hangen aan de
klasdeur en meer info binnenkort via brief).
Maandag 27/1 : meegeven rapporten lager.

Het Muzeteam

