NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2021
ALGEMEEN
•

Vrije dagen
- ma. 28 februari tot en met vr. 4 maart 2021:

Krokusvakantie

•

Winterperiode
Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet
verloren kunnen gaan!
Ook fietshelm, fluohesje, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen
a.u.b.

•

“Week tegen pesten”
De “Vlaamse week tegen pesten” gaat door van vr. 18 februari t.e.m. vr. 25 februari 2022.
“Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!” is dit jaar het thema.
Zie bijgevoegde flyer.

•

Dikketruiendag
De Dikketruiendag vindt plaats op do. 17 februari 2022.
Deze dag is een symbolische actiedag in teken van het klimaat.

•

Eerste communie
Op vraag van het Aartsbisdom besliste de parochie om een andere weg in te gaan. Sinds
vorig schooljaar jaar gebeurt de eerste communie dus niet meer op de ‘traditionele’ manier.
Hoe de communie nu wordt georganiseerd kan u wel lezen op de website van de parochie:
www.parochieduffel.be/communie

Gemeentelijke basisschool ‘t Kompas, Nieuwstraat 11 B, 2570 Duffel
tel. 015 31 25 80, secretariaat@tkompas.be, www.tkompas.be

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL

•

Instapdag IK-klas
Op di. 1 februari 2022 kunnen alle kleutertjes, geboren vóór of op 1 augustus 2019,
instappen in het instapklasje van juf Eline.
Wordt uw kleutertje 2,5 jaar, maar beslist u het instappen nog even uit te stellen? Geen
probleem! U hoeft echter niet te wachten tot een volgende instapdatum. U schrijft best in
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en vanaf dan kiest u zelf het meest geschikte moment om in
te stappen. Uw kindje hoeft dus nog niet aanwezig te zijn vanaf de inschrijving, maar de
school heeft er baat bij voor het inrichten van extra uren kleuterbegeleiding. Op 1 februari
2022 worden de uren geteld door het departement. Dit aantal bepaalt het aantal lesuren
voor volgend schooljaar.
Een bezoekje aan onze instapklas is mogelijk na de schooluren. U kan hiervoor een
persoonlijke afspraak maken: 015 31 25 80.

•

Zwembeurten
di. 8 februari 2022
wo. 9 februari 2022
di. 22 februari 2022

•

KB + KC
IK + KA
KB + KC

Carnaval kleuterschool
Op wo. 23 februari 2022 mogen alle kleuters verkleed naar school komen en gaan we er
een leuk feest van maken in onze klas.
Heeft je kleuter echt geen zin om zich te verkleden? Geen probleem! Het is niet verplicht!
Opgelet! Geen voorwerpen zoals messen, dolken, zwaarden, speren, geweren,
revolvers, pijl en boog, … meebrengen!

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

•

Uitstappen
-

do. 3 februari 2022:

Het 1e en 2e leerjaar gaan naar Cinema Plaza voor de film
“Buurtspion”
Kostprijs: 4 euro

-

ma. 7 februari 2022

Het 6e leerjaar brengt een bezoek aan het Planetarium te
Brussel.
Kostprijs: 5,25 euro

•

Geannuleerde uitstappen
Volgende uitstappen hebben wij moeten annuleren n.a.v. de geldende coronamaatregelen in
het onderwijs:
Schaatsen lagere school
Bewegingsjungle 2e leerjaar

•

Zwembeurten
di. 1 februari 2022
vr. 4 februari 2022
ma. 7 februari 2022
di. 15 februari 2022
vr. 18 februari 2022
ma. 21 februari 2022

L5 + L6
L3 + L4
L1 + L2
L5 + L6
L3 + L4
L1 + L2

•

Bezoek SNOR
De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een bezoek aan de SNOR op vr. 18 februari 2022 in
de voormiddag. De leerlingen brengen deze maand ook een bezoek aan het GTID, maar
deze datum moet nog bepaald worden.

•

Medisch Onderzoek
Voor volgende klassen staat er een medisch onderzoek door het CLB gepland:
di. 8 februari 2022:
1e leerjaar
di. 15 februari 2022:
4e leerjaar
Het medisch onderzoek gaat door op school. U ontving hiervoor reeds info van het CLB.

•

Carnaval lagere school
Op vr. 25 februari 2022 vieren we carnaval in de lagere school.
Heeft je zoon/dochter geen zin om zich te verkleden? Geen probleem! Het is niet
verplicht!
Meer info volgt in een aparte brief.

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

