Beste ouders en liefste kinderen,

Reis je met ons mee…?
Op ontdekking, het hele jaar door.
Dat kan bij ons op De Spiegel!
We nemen jullie mee op onze avonturen.
We starten met een Boetiek artistiek.
Hiervoor verwachten we jullie maandag 2 september.
Onze deuren gaan open om 7u30. Om 8u zijn de juffen op de speelplaats om
jullie te verwelkomen.
Kunstenaars, acrobaten, goochelaars, dansers, zangers, artiesten, creatieve
talenten, trek jullie pakje maar aan. We maken er een kunstige week van!
Vrijdag sluiten we om 14u15 de week af met een eerste forum.
Marek zal nog even afwezig zijn.
Hij had een operatie en moet van de dokter nog wat langer rusten.
Hij start terug in oktober.
Seyma is in de vakantie getrouwd en heeft een nieuwe baan in een internaat.
Kelly De Taye , een enthousiaste mama van 2 kindjes, vervoegt de toezichters.
Jullie zien haar maandag voor de eerste keer.
Donderdag om 19u30 start de info avond.
Wees er zeker bij.
Je maakt kennis met de klasjuf, de klaswerking en andere ouders.
We ronden af om 22u.
Zondag 15 september is er een gezellig aperitiefmoment in ’t park.
Kom je ook? Breng je een hapje mee? Het feestcomité zorgt voor een drankje!
Meer info later.
Zaterdag 12 oktober is onze klusjesdag gepland.
Een fijne dag waar we met z’n allen opruimen, herstellen, klussen.
Zo maken we samen van de school een nog fijnere plek.

Hou alvast de datum in je agenda vrij.
Meer info later.
Opgelet, de eerste week is er voor het lager geen warm eten.
Denk er aan je lunchpakket mee te brengen.

Om papier te verminderen willen we graag zoveel mogelijk de facturen
digitaal verzenden.
Wie nog niet in dit systeem zit mag het mailadres waarop de facturen mogen
toekomen sturen naar despiegel.sec@onderwijs.gent.be Dit best tegen eind
volgende week. Gelieve in de mail ook de naam van alle kinderen te vermelden.

Werken op school.
In de vakantie werd de groene afsluiting aan de voortuin vernieuwd.
In oktober gaan de schilderwerken in de schoolgangen verder.
Fietsenstalling gebruiken aub.
Denken jullie er aan de fietsenstalling aan de garage te benutten.
Soms wordt deze eens vergeten.
Alvast bedankt.
Waar vind je na school de kinderen.
Om 15u30 kan je je kind afhalen aan de klasdeur.
Of je vindt de kinderen van klas Majella, Ine en Leen-Dolores in de voortuin./
De kinderen van Vicky en Famke op de speelplplaats.
Om 16u gaan alle kinderen naar de speelplaats.
Alle data vind je terug op de kalender op onze website.
Tevens vind je er het schoolreglement, het retributiereglement, het
pedagogisch project en andere interessante documenten.
Onder leefgroepen kan je een kijkje nemen in de klasblogs!

https://scholen.stad.gent/basis/freinetschooldespiegel

Nog een heel fijn weekend gewenst.
We kijken er naar uit jullie terug te zien!
Het Spiegelteam

