Vrije basisschool De Z

nneWijzer

NIEUWSBRIEF oktober 2021
Covid-19 nieuwe maatregelen
In het geval dat de maatregelen verstrengen of versoepelen, zullen we deze
communiceren via Smartschool.
Meer info vinden jullie ook steeds op onze website: www.basisschoolopgrimbie.be
Op tijd naar school
De klasdeuren gaan s’morgens om 8.15u open.
Alle kinderen die voor 8.15u aanwezig zijn, moeten naar de opvang. (betalend)
Om 8.25u verwachten we iedereen in de klas. De lessen starten om 8.30u.
Kids ID
Met de excursies en schoolreizen in het vooruitzicht, mogelijk ook naar het buitenland, willen we er jullie
attent op maken dat de kinderen hiervoor een KIDS-ID nodig hebben.
Deze is te verkrijgen op het gemeentehuis van Maasmechelen (wachttijd ong. 3 weken).
OPGELET: kinderen met niet-Belgische identiteit dienen een geldige identiteitskaart van het land van
herkomst bij zich te dragen.
Alle info op de website Maasmechelen: www.maasmechelen.be.
Oog voor lekkers – fruitdag
Vanaf 13 oktober krijgt iedereen elke woensdag 1 stuk fruit gratis aangeboden.
De ouderraad van onze school draagt deze kost voor een groot deel, waarvoor dank.

Bag 2 school
Op de volgende momenten mogen de spullen naar de school gebracht worden ( fietsenstalling).
Er zal iemand van de ouderraad aanwezig zijn.
6 oktober van 11u – 12.30u
7 oktober van 14 u – 15.30u
8 oktober van 8u-8.40u en van 14u-15.30u
Meer info vinden jullie op onze website ( www.basisschoolopgrimbie.be )
of op de pagina van de ouderraad. (facebook – zoeken op ‘ouderraad Opgrimbie’)
Labelen van de persoonlijke materialen
Elke week blijven hier heel voorwerpen liggen. Daarom willen we vragen om jullie
persoonlijke voorwerpen te labelen met de naam van je kind.
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar de juiste eigenaar van het gevonden voorwerp.

Belangrijke data
6 oktober 2021: Interscholen Atletiek (Mariaheide)
8 oktober 2021: Herfstwandeling lager
15 oktober 2021: Herfstwandeling kleuter
1 november 2021 t.e.m 7 november 2021 : herfstvakantie
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