VBS Wegwijs
Generaal de Wittestraat 29

NIEUWSBRIEF

3545 Halen

FEBRUARI 2021

013/44 43 61
directie@basisschool-halen.be

Datum

Klas

Do 04/02

5A/B/C

Di 09/02
Wo 10/02

3A
4A/B

Do 11/02
Ma 22/02
Di 23/02
Wo 24/02

5A
6A/B
Onthaalklas
3B
5B

Activiteit

Tijdstip

De Voorzorg in de klas: ‘Kleine wasjes,
grote wasjes’
Zwemmen te Lummen
De Voorzorg in de klas: ‘Respect = niet
pesten’
Zwemmen te Lummen
De Voorzorg in de klas: ‘Amai, mijn oren’
Welkom aan onze instappertjes!
Zwemmen te Lummen
Zwemmen te Lummen

Vervoer

Kostprijs

VM
VM

schoolbus

gratis

VM
VM
VM
VM
VM

schoolbus

€ 2,50

schoolbus
schoolbus

gratis
€ 2,50

VM

Verklaring van de afkortingen: KS = kleuterschool; LS = lagere school; VM = voormiddag; NM = voormiddag, GD = ganse dag

INFO
• Woensdag 3 februari gaat de pedagogische studiedag niet door, dit wordt een gewone
lesdag.
• DIKKETRUIENDAG op dinsdag 9 februari. (Info volgt)
• KROKUSVAKANTIE: maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 2021

• EETDAG
Op zaterdag 27 februari stond onze pasta‘afhaal’dag gepland. Deze kan jammer genoeg niet doorgaan. Het lokale
bestuur van onze stad staat dit voorlopig niet toe. We prikten een nieuwe datum: zaterdag 24 april. Meer info volgt
later.
• INFOMOMENT ONTHAALKLAS
Het infomoment en het klasbezoek voor onze instappertjes is op afspraak gezien de maatregelen n.a.v. COVID-19.
Juf Annelies bezorgt de ouders tijdig de uitnodiging.
• MONDMASKERS
Vanuit het ministerie van gezondheid en onderwijs is het dragen van een mondmasker niet verplicht in het lager
onderwijs, uitgezonderd bij besmettingen. Omwille van het stijgend aantal besmettingen in Limburg willen we toch wel
sterk aanraden dat de leerlingen van onze 3de graad (5de en 6de leerjaar) een mondmasker dragen.
• VEILIGHEID KLEUTERSCHOOL EN 1STE GRAAD
Gelieve uw kind(eren) niet zonder toezicht op de parking van de appartementen te laten lopen, spelen en fietsen!
• OUDERRAAD
De quiz van 6 februari werd geannuleerd.
• ALLERLEI
• De ‘Lichtmisviering’ op zaterdag 30 januari, zoals aangekondigd op de nieuwsbrief van januari, gaat niet door.
• De data van de vieringen van het vormsel en de eerste communie kunnen nog niet bevestigd worden.

Met vriendelijke groeten
Het VBS Wegwijs schoolteam

