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Vanaf 12 januari zullen jullie via smartschool een uitnodiging
ontvangen om een tijdstip uit te kiezen voor het komende
oudercontact van eind januari.  Het tijdstip dat je kiest, is
meteen ook het moment waarop het oudercontact zal
doorgaan. 
Wanneer? 
KLEUTER en LAGER : oudercontacten op 25 en/of 26 januari
Opgepast! Op 24 en 26 januari is er geen studie! 

Met de steeds lagere temperaturen, duffelen we onszelf en onze
kinderen graag goed in. Gelijk hebben jullie!  Gezien een muts,
sjaal, wanten of handschoenen snel verloren gaan, vragen we
wel met aandrang om alles goed te naamtekenen. Het is zonde
dat verloren voorwerpen niet meer tot bij de juiste eigenaar
geraken. Stel dat je kind toch met de verkeerde muts of sjaal
thuis komt, wil je dan zo goed zijn om deze terug mee te geven
naar de klas? Dan kijken wij om die alsnog terug bij het juiste
kind te krijgen. 
Bedankt voor jullie medewerking en betrokkenheid!

Mutsen, sjaals en handschoenen naamtekenen

Het griepseizoen is begonnen!
Covid, RSV en griep .... de virussen profiteren van deze koude en natte
maanden om extra veel kinderen en leerkrachten ziek te maken. We
moeten dus extra goed voor onszelf en de anderen zorgen. Heeft je
kind koorts, hou het dan thuis! Een doktersbriefje is nodig in de lagere
school vanaf 3 dagen ziekte.



Maison Bernadette is een weggeefwinkel van tweedehandskleding voor de kansarmen in
Zwevegem en deelgemeenten.
Wat de mensen in het portaal van de kerk zetten, wordt gesorteerd en in de winkel
gepresenteerd of opgeslagen in het magazijn boven de winkel.

Meestal worden de mensen doorverwezen via het OCMW of hoorden ze over het bestaan van de
winkel in de andere organisaties zoals 't Boetiekske, Surplus, Food for all,...
We hebben intussen een aantal mensen uit Oekraïne die op onze hulp rekenen en we hielpen de
mensen in de Ardennen na de overstromingen.

Weet, als het even moeilijk gaat dat je daar ALTIJD terecht kan als volwassene. Voor
kinderen kan je terecht in ' Boetiekske.

Maison Bernadette?

INZAMELACTIE in samenwerking met 
Maison Bernadette



Prettige kerstdagen, fijn eindejaar en 
prachtig nieuwjaar gewenst!

Voor de ouders van leerlingen uit het 6e leerjaar voorziet het CLB info-webinars op 2
avonden waarvoor men op voorhand kan intekenen. Hierbij is er gelegenheid om vragen
te stellen via chat of online. 
 De webinars gaan door op dinsdag 24 januari 2023 om 19u30 en donderdag 26 januari
2023 om 20u30. 
De leerlingen van het 6e leerjaar kregen bezoek van het CLB die de kinderen "op stap
helpt naar het secundair". 
De kinderen bezoeken de komende weken en maanden diverse 
scholen uit onze omgeving. Andere scholen bezorgen ons flyers 
en folders om hun schoolwerking te promoten. Deze foldertjes
verzamelen we en juf Kelly bezorgt ze bij het oudercontact aan
de ouders.

6e leerjaar : overgang naar secundair

Maison Bernadette dankt iedereen
voor de warme steun!
Dank jullie wel voor de lekker warme jassen, de knuffelige
dekentjes en de zachte handdoeken. Hier zullen vele gezinnen
dankbaar gebruik van kunnen maken.


