Beste ouders en kinderen,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne zomer.
Maandag 3 september gaan we opnieuw van start.
De klasjes staan klaar!
De eerste schooldag is er één vol proefjes en techniek onder het motto ‘Iedereen genie’.
Kom in je leukste ‘gekke professor’ outfit naar school en kijk alvast uit naar een leuke dag!
De eerste schoolweek is er geen warm eten voor het lager.
Iedereen brengt een lunchpakket mee.
Voor de kleutertjes is er wel warm eten via het Stibo.
De school start om 8u20.
We hebben graag dat iedereen op tijd is.
Vanaf 7u30 is er voortoezicht.
De middagpauze is van 11u55 tot 13u30.
In de namiddag is de school gedaan om 15u25.
Jullie kunnen de kinderen afhalen aan de klas of op de speelplaats.
De kinderen van Majella, Leen, Dolores en Veerle vind je op dat moment in de voortuin.
De andere kinderen op de speelplaats.
Oudere kinderen die alleen naar huis mogen hebben een schriftelijke toestemming van de
ouders nodig.
De school heeft een nieuwe website www.freinetschooldespiegel.be
Op de site staat onder andere een kalender waarop je alle schoolactiviteiten terugvindt.

We starten alvast donderdag 6 september met de info avond voor ouders.
We verzamelen om 19u30 in de refter.
Het team stelt zich voor waarna je met de juf naar de klas gaat.
Daar krijg je info over de klaswerking, leer je de juf en andere ouders kennen.
Nadien is er nog de mogelijkheid om een drankje te nuttigen.
Om 22u sluiten we de avond af.

Op zondag 9 september biedt ons feestcomité een aperitiefje aan op het oud terrein van
drankencentrale Dhondt, De Pintelaan 263.
Ouders en kinderen zijn welkom van 11u tot 14 u.
FC De Spiegel zorgt voor een drankje, brengen jullie een ‘knabbeltje’ mee?

Maandag 17 september gaan in de namiddag ons eerste ateliers (lager) door.
Wie graag meehelpt of zelf een atelier wil geven, geef ons gerust een seintje.
Op 21 september heeft het Stibo pedagogische studiedag.
Het Stibo is dan gesloten.
Die dag is er voor de kleutertjes pas opvang vanaf 8u en in de namiddag tot 16u.
Het keukenpersoneel is die dag ook afwezig, waardoor er zowel voor het lager als voor de
kleuters geen warm eten is. Gelieve een lunchpakket mee te brengen.
De pedagogische studiedag van de school zelf gaat door op 21 november.
Die dag is er geen school.
Opvang voor kinderen tot en met het tweede leerjaar is dan mogelijk door het Stibo, vermits
u vooraf inschrijft.
Om te communiceren gebruiken we sinds vorig schooljaar ‘Questi’.
De oudermodule is nog in ontwikkeling.
In de loop van dit schooljaar wordt er een app gelanceerd.
Geniet van een fijn weekend.
We zien jullie graag maandag terug!
Het Spiegelteam

