Vrijdagpost BuSO OV3

27/11/2020

Beste ouders/verzorgers, leerlingen

De school blijft in code oranje. Dit wil zeggen dat we extra
voorzichtig moeten zijn en blijvend moeten letten om de
opgelegde maatregelen op te volgen.
In de klassen kan het af en toe koud zijn, dit omwille van de
verluchting tijdens de pauze én de lessen. Gelieve uw kind een
warme trui aan te doen of mee te geven.

Advent.
Ieder mens gaat in zijn eigen duisternis naar zijn eigen
licht.’
(Victor Hugo)
De bomen en struiken zijn bijna allemaal kaal. De
donkerste tijd van het jaar is aangebroken. Advent omvat
de vier zondagen voor Kerst. Het is een tijd van inkeer.
Omwille van de corona zal er per klas advent gevierd
worden.


Woensdag 9/12 tot en met 11/12 zijn het evaluatiedagen. Leerlingen
worden niet op school verwacht.

17/12 is het individueel oudercontact, dit zal digitaal verlopen. Hierover
volgt nog meer uitleg binnenkort.

18/12: halve dag school

21/12 tot en met 1/01: kerstvakantie

De turnlessen zullen vaak doorgaan in openlucht. Kleed je voor deze lessen warm aan
(extra trui, handschoenen, muts,...).

Nog een leuk idee voor zaterdag: Bel naar de Dichters van wacht - voor
kinderen!
Tijdens de eerste lockdown
organiseerde Verb(l)ind vzw een succesvolle
editie van 'Dichters van wacht'. In het laatste
weekend van de Voorleesweek organiseren ze
een editie voor kinderen! Zin om een dichter
aan de lijn te krijgen die je een mooi gedicht
voorleest? Dit is je kans!
Bel op zaterdag 28 november tussen 14 en
16 uur naar het gratis nummer 0800 11 233.
Na een heerlijk zoet keuzemenu krijg je een
dichter van wacht aan de lijn. Misschien wel
Joke van Leeuwen, Pat Donnez, Gil vander
Heyden, Stijn De Paepe, Riet Wille, Hans en
Monique Hagen of Ted van Lieshout.

Wij vragen aan jullie om jullie kind thuis te houden als het verkouden of ziek is. Dit
voor de veiligheid van jouw kind én die van anderen.

Afwezigheid leraren:
Indien er veel leraren afwezig zijn, moeten leerlingen verdeeld worden over andere
klassen. Dit kan enkel in hun eigen bubbel. Indien dit niet mogelijk is, kan het voorvallen
dat leerlingen bij afwezigheid van de leerkracht, naar huis worden gestuurd. We zullen dit
steeds in de agenda noteren en de ouders/opvoeder hierover opbellen. Alvast bedankt
voor jullie begrip.

Beste ouders/opvoeders,
Nu de feestdagen voor de deur staan en de winkels dicht zijn, willen we u uitzonderlijk de mogelijkheid
bieden om wenskaarten aan te kopen die gemaakt werden door kinderen van de school.
Een setje bestaat uit 8 kaarten en we verkopen ze aan de democratische prijs van 5 euro.
Voor de digitale lezers: u kan de ontwerpen zien in bijlage. De papieren lezers kunnen ze bewonderen
op onze website ‘parcivalschool.be’.
Als u ons een envelop bezorgt met daarin de naam en klas van uw zoon/dochter samen met het juiste
bedrag dan bezorgen we u de kaartjes via uw zoon/dochter.
De opbrengst willen we graag gebruiken om onze speelplaats verder in te richten. Het komt dus
rechtstreeks ten goede aan uw zoon of dochter!

Fijn Weekend! Het parcivalteam!

