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MUVO in de klas van de Jaguars; 
Non-figuratief experiment met houtskool 



Speculaasverkoop

Het is midden november en dus tijd voor onze jaarlijkse speculaasverkoop.
Zoals elk jaar verkopen we overheerlijke speculaas. (alle info vinden jullie in de brief die de

leerlingen vandaag hebben meegekregen en die jullie in bijlage vinden)

Let op ! Door de verlengde herfstvakantie is de periode om geld mee te geven niet erg lang.

Een bestelling plaatsen kan tot en met 25 november. De bestellingen worden uitgedeeld op

vrijdag 4 december !

Graag vragen we  om gepast geld mee te geven . 

Oudercontacten

Enkele aandachtspuntjes die we graag meegeven i.v.m. de oudercontacten.

- Het oudercontact gaat steeds door via de account van de leerling. U moet dus voor elk

kind op het juiste account kunnen inloggen. Indien u dit niet voor alle kinderen uit uw gezin

geactiveerd hebt, dan moet u dit nog even in orde brengen. Bij problemen kunnen Niels of

Svea jullie helpen.

- We merken helaas ook op dat de tijdsfactor minder aangenaam is. Een gesprek online gaat

zeer snel. Helaas moeten we ons strikt aan de timing houden want anders loopt het bij het

inchecken fout.

- Normaal tekent u na het gesprek het oudercontactformulier. Nu geven we dit nadien mee.

Vergeet u niet om dit terug te bezorgen aan de klasleerkracht?

- Dit is de eerste keer dat we de oudercontacten zo organiseren. Het is dus ook voor ons

zoeken. Heeft u nadien feedback die handig kan zijn voor de volgende oudercontacten?

Bezorg deze dan zeker aan Les en Daphne.



Voorleesweek

Van 21 tot 29 november is het Voorleesweek. 

En ook dit jaar doen wij mee. Door Corona  is het momenteel niet mogelijk om ouders uit te
nodigen om op school voor te lezen.We hebben daarom een alternatief bedacht waar jullie
aan kunnen meewerken.

Ouders die willen, mogen een filmpje maken waar ze een verhaal voorlezen voor de camera.
Dan kunnen wij dit filmpje laten zien aan de klas van je kind. 

Je mag het filmpje via smartschool aan de klasleerkracht bezorgen.

Heuglijk pluimnieuws !

Dinsdag werden juf Evy en Jef de trotse ouders van
een zoontje ADE. Een dikke proficiat aan de ouders
en grote zus Ize.


