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 Vergeet-mij-nietje 

                                                            

Agenda januari: 

1/01/2021 

Nieuwjaar 

 

6/01/2021 

Driekoningen 

 

27/01/2021 

Pedagogische studiedag 

Stibo voorziet opvang 

voor kleuters en kinderen 

van L1 en L2. 

Vergeet deze opvang 

niet aan te vragen! 

 

7/10/2020 

Bio-boerderij (L4) 

 

8/10/2020 

Fairtrade workshop (L5) 

 

25/10/2020 

Winteruur 

 

26/10/2020 

Herfstwandeling (K1) 

 

28/10/2020 

Bio-boerderij (L3) 

 

Kunstproject  

Het kunstproject loopt nog steeds verder. We vinden het jammer 

dat jullie er zo weinig van kunnen zien (behalve de foto’s op de 

website). Er zijn al prachtige werkjes gemaakt. 

We voorzien nog een muziek- en voorleesproject. 

Helaas kunnen gezien de omstandigheden een aantal zaken met 

externen of op locatie buiten de school (voorlopig) niet doorgaan. 

 

Extra-muros 

De sportklassen en sneeuwklassen kunnen dit schooljaar helaas 

niet doorgaan.  

De zeeklassen zullen gezien de omstandigheden ook nog een 

jaartje ‘on hold’ worden geplaatst. 

Volgend schooljaar voorzien we dan zeeklas voor L2 en L3, 

sportklas voor L4 en L5 en sneeuwklas voor L6. 

 

Pedagogische studiedag op 27/01 

Het kleuterteam zal zich buigen over STEM 

(uitdiepen van wetenschap en techniek). 

Team lager verdiept zich verder in differentiatie 

(3 sporen). 

 

Voorrangsinschrijvingen broers en zussen 

Deze inschrijvingen gaan door van 18/1 t.e.m. 

29/1 voor kinderen van het geboortejaar 2019. 

 

We hopen na de paasvakantie de klusdagen die vorig jaar niet 

meer konden doorgaan toch in te richten en zijn daarbij op zoek 

naar handige/enthousiaste personen (om het even wie) om samen 

met het team (als het weer mag) de nieuwe berging mooi in te 

richten, de speelplaats wat op te vrolijken, het groen onder 

handen te nemen … 

Mogelijke data: 13/3 – 27/3 – 24/4 – 8/5 – 22/5 

 

Gelukkig 2021! 
Team Westerhem  

wenst jullie 

genoeg stilte 

om op te kijken 

naar de sterren. 

Genoeg eenvoud 

om ontzag te tonen 

voor het kleine. 

Genoeg vertrouwen 

om het goede 

zijn weg te laten vinden. 

Genoeg verwondering 

om het ondenkbare 

te zien gebeuren. 

Abdel werd op 4/1 papa van 

een prachtige dochter! 

 


